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*** Pro děti i dospělé ***  

*** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***  

                                                       
                                                      

 
 
 

 

 
  

                             
 

       5. 12. 2015         Mikulášská nadílka 
     11. 12. 2015         Předvánoční posezení seniorů 
     19. 12. 2015         Starostův pohár v kopané 

*** Připravované akce ***  

Ve dnech 19. a 20. září jsme si připome-
nuli 230. výročí založení naší obce. Při této 
příležitosti byla slavnostně otevřena nově 
zrekonstruovaná obecní sokolovna. Po oba 
dny zde bylo možné zhlédnout výstavu histo-
rických fotografií a předmětů, promítaly se 
dobové amatérské filmy.  

Oslavy byly zahájeny slavnostní mší sva-
tou celebrovanou generálním vikářem Mons. 
Jiřím Mikuláškem, v podvečer k poslechu 
i tanci zahrála cimbálová muzika Grajcar. Fo-
tografie z oslav jsou k nahlédnutí na strán-
kách obce: www.ceska.cz nebo na faceboo-
kových stránkách obce, videozáznam bude 
umístěn na www.youtube.com. Připravujeme 
též pamětní CD a fotoknihu z oslav.  



*** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***  

 

*** Připravované akce v listopadu ***  

V neděli 20. 10. 2015 odpoledne jsme uctili 
památku padlých občanů v I. a II. světové 
válce. Obec Česká se rozhodla uctít památku 
i dvou židovských občanů položením tzv. 
„Kamenů zmizelých“ u pomníku před Obec-
ním úřadem Česká.  
V odpoledních hodinách bylo připraveno v 
sále sokolovny  vystoupení dětského pěvec-
kého souboru Lelkováček. Po něm následo-
valo představení „Živá kronika“ vojenského 
uměleckého souboru Ondráš.  
Počasí nám v tyto dny přálo, a tak návštěvní-
ci  sokolovny mohli využít i zrekonstruovaný 
dvůr a posedět pod novou pergolou. V pro-
vozu byl i venkovní bar, kde bylo možné si 
zakoupit občerstvení.  
Rádi bychom, aby sokolovna byla i nadále 
místem setkávání všech lidí z obce i z okolí. A 
k tomu by měla přispět i přestavba, která se 
letos v sokolovně uskutečnila a připravila pro 
občany lepší a komfortnější využití všech 
prostor budovy. 



*** Tradiční hody v České ***  

 

*** Třídění odpadů v obci ***  

Obec Česká vyzývá občany k třídění odpadu. 
K tomuto účelu zajistila barevné tašky na 
tříděný odpad, které začátkem měsíce září 
dostali občané do svých domovů. Tašky jsou 
určeny pro plasty - žlutá, papír - modrá a sklo 
- zelená.   
Kontejnery na tříděný odpad jsou na osmi 
stanovištích: u Obecního úřadu Česká, na 
náměstí u bývalého obchodu, u bytového 
domu v lokalitě Bau 32, u bytovky č.p.116 na 
konci ulice Nová, u kapličky, v ulici K lomu u 
trafa,  na konci obce směrem na Brno a v 
lokalitě Nádavky - Nivky. Na stanovištích  
můžete odevzdat plasty, sklo a papír.  
V obci jsou umístěny na čtyřech stanovištích i 
kontejnery na bioodpad. Ty budou firmou 
AVE odvezeny po 15. listopadu 2015.  
Stanoviště kontejnerů u kapličky bude na-
posledy otevřeno 16. listopadu 2015 v době 
od 17.00 - 18.00 hod.  Zde můžete odevzdat 
stavební suť a bioodpad ze zahrad.   
Na náměstí u starého obchodu je umístěn 
kontejner na oblečení, obuv, přikrývky a 
hračky. Sběr zajišťuje Diecézní charita Brno, 
www.dchb.charita.cz, tel: 731 510 077. Oble-
čení prosím vhazujte suché a čisté v plasto-
vém pytli.  
Nově je možné v obci odevzdat drobnější 
kovový odpad. Popelnice je umístěna na 
náměstí na stanovišti kontejnerů. Sběr žele-
ného šrotu proběhne jako každoročně v mě-
síci červnu.  
Autovraky je možné odevzdat na vrakovišti 
Auto Global v České.  
 
Obec Česká zajišťuje dvakrát do roka sběr 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
Poslední se uskutečnil v sobotu 31. 10. 2015. 
V roce 2016 bude objednán svoz těchto od-
padů během měsíce dubna.  
 
O přesných termínech svozů v novém roce 

budou občané včas informováni.  

Letošní hody v České zahájili stárci spolu s 
dětmi v pátek zdobením máje. Po jejím 
úspěšném postavení bylo možné posedět 
přímo pod ní s cimbálovou muzikou. 
V sobotu dopoledne stárci obcházeli domy a 
zvali občany do slavnostního hodového prů-
vodu a na večerní hodovou zábavu. Součástí 
průvodu bylo kromě předání hodového prá-
va starostkou obce i svěcení práva a hodové-
ho vína u kapličky.    

Vydařený den zakončila večer hodová zába-
va s Českou i Moravskou besedou v obecní 
sokolovně.  
V neděli odpoledne se pokračovalo v hodo-
vání „hodovými dozvuky“ s cimbálovou mu-
zikou Primáš. To si besedu zatancovali nejen 
stárci a stárky v krojích, ale i jejich zavzpomí-
navší předchůdci. 
K dobré pohodě přispělo kromě  pěkného 
počasí i příjemné zázemí nově opravené so-
kolovny.  

*** Pozvánka na „Kácení máje“ ***  
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