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14. číslo/prosinec 2015 Občasník 

*** Pozvánka na obecní ples ***  

*** 15. tradiční farní charitativní jarmark ***  

Vážení spoluobčané, 
 
v neděli 29. listopadu jsme společně přivítali adventní období rozsvícením vánočního stro-
mu. Adventní doba je časem čekání a příprav na nejkrásnější svátky v roce. Někdy ale ve sho-
nu a starostech zapomínáme na to, co nás mnoho nestojí, ale ozdobí naše domovy spolehli-
věji než cokoli jiného. Udělat si tak trochu pořádek i ve vlastní duši, ve svých vztazích, sváteč-
ně se naladit. Není na čase se konečně usmát i na toho, kdo nám už léta leze na nervy? Poku-
sit se napravit vztahy, dokud je čas, přiznat vlastní chyby, najít odvahu k omluvě, ale zároveň 
i velkorysost k slabostem druhých? 
Zkusme se podívat na svět v této sváteční náladě přece jen s větším nadhledem a pochope-
ním pro své bližní. Přeji Vám pokojné prožití doby adventní, krásné Vánoce a do nového roku 
jen to nejlepší. 
 
Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem Vám, kteří jste se podíleli na přípravě a orga-
nizování akcí během celého uplynulého roku. Bez Vaší obětavé pomoci by se spousta věcí 
neuskutečnila. 

Ing. Jana Chiniová, starostka obce 

  5. 12. 2015       Mikulášská nadílka od 16.30 hod. v sokolovně 
  6. 12. 2015       Adventní koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích od 17.00 hod. 
11. 12. 2015       Předvánoční posezení seniorů od 16.00 hod. v sokolovně  
19. 12. 2015       Starostův pohár v kopané v sokolovně 
21. 12. 2015       Koncert Ponávky - Česká mše vánoční J. J. Ryby od 19.00 v chrámu Narození 
                             Panny Marie ve Vranově 
26. 12. 2015       Vánoční turnaj ve florbale v sokolovně 
27. 12. 2015       Vánoční turnaj ve stolním tenise v sokolovně  

*** Vánoce 2015 ***  

*** Připravované akce v roce 2016 ***  

15. 1. 2016         Obecní ples od 20.00 hod. v sokolovně 
29. 1. 2016         Myslivecký ples od 20.00 hod. v sokolovně 
  6. 2. 2016         Ostatky 
20. 2. 2016         Country ples 
19. 3. 2016         Maškarní ples pro děti 

  Zastupitelstvo obce Česká  a pracovníci Obecního úřadu Česká přejí 

   všem svým občanům  příjemné prožití 

              vánočních svátků, 

           do nového roku 2016 

            hodně zdraví, štěstí 

                    a pohody. 

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2015 se v sokolovně v České uskutečnil 15. tradiční farní chari-
tativní jarmark pod záštitou Farního úřadu Vranov, Papežských misijních děl a Obce Česká. 
Utržilo se celkem:  99.145, - Kč. Výtěžek půjde na pomoc dětem na Filipínách. Všem zúčast-
něným děkujeme. 

 Zastupitelstvo obce Česká pořádá 

XXI. OBECNÍ PLES 
 v pátek 15. ledna 2016 ve 20°°hod. 

                                              v obecní sokolovně. 

       K tanci hraje hudební skupina Šumichrást Malbohár 

                      Vstupné 120,- Kč 

                                             Teplá kuchyně 

Od 6. ledna je možné zakoupit vstupenku na OÚ Česká 

 

                                                Srdečně zvou pořadatelé 



*** Uplynulé akce ***  

 

*** Akce pro děti a seniory ***  

 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE ČESKÁ ZVE VŠECHNY SENIORY NAŠÍ OBCE NA 

 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU 

 

 
DO OBECNÍ SOKOLOVNY V ČESKÉ 

V  PÁTEK  11. PROSINCE  2015  
OD 16.00 HOD 

  

                        JE PŘIPRAVENO * VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU  
                             * K TANCI A POSLECHU HRAJE ŽIVÁ HUDBA 

 

       15.tradiční charitativní jarmark 
 
        Výroba adventní věnců 
         
        Pohádka „Mrazík“ 
   
        Slavnostní rozsvěcování stromu 
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