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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Milí spoluobčané,
tentokrát vás zdravím netradičně uprostřed prázdnin, konec školního roku proběhl
ve znamení pomoci obcím zasažených tornádem. Vlna solidarity, která se zvedla
po celé zemi, patří k tomu optimistickému, co jsme v poslední době prožili. Jsme rádi,
že jsme se jí rovněž mohli zúčastnit.
Přes nepříznivé podmínky pro jindy tak bohatý obecní život se podařilo uskutečnit
alespoň dvě pohodové akce, kde jsme se mohli setkat: proběhla slavnost pasování budoucích prvňáčků v naší mateřské škole a vydařilo se i předprázdninové posezení seniorů z KLASU s grilováním na dvoře sokolovny. Co bude po prázdninách, to ale zatím nikdo neví, a tak je těžké plánovat něco dalšího.
Přeji vám všem, abyste si letní měsíce užili, odpočinuli si, odreagovali se nejlépe
někde v přírodě, na výletech či zahrádce, jak to má kdo rád. S přáním krásných prázdnin a nadějí v návrat „starých dobrých časů“
vaše starostka
Jana Chiniová

Na návštěvě v přírodě

Při procházkách v lese ani o prázdninách nezapomínejme, že jsou tu doma především
zvířata. Chraňme jejich klid i sebe před nechtěným překvapením, ve večerních a brzkých ranních hodinách je velká pravděpodobnost střetu s početným stádem divočáků.

Letošní přírůstek – srnče na Sychrově. Zdánlivě opuštěná mláďata se nikdy nesnažte zachraňovat; matka se pase někde nablízku a svou nepřítomností jen odvádí pozornost.

Pomáháme si
Obec Česká ve spolupráci s Kuřimí a Lelekovicemi zaslala 26. 6. 2021 rychlou pomoc obcím
zasaženým tornádem: elektrocentrálu, potřebné nářadí a materiál – lopaty, košťata, krumpáče, hřebíky, plachty... Dopravu zajistili hasiči
z Lelekovic.

Tašky jako když najdeš
Kvalitní střešní krytina ze staré školky (cca 10
let stará), uskladněná za OÚ Česká, nyní velice dobře poslouží lidem, kteří náhle přišli o střechu nad hlavou. Krizový štáb z Břeclavi v součinnosti s obcí Česká vyslal kamion, který si
ve čtvrtek 1. 7. 2021 odvezl náš dar – 11 palet střešních tašek a k tomu paletu hřebenáčů.
S nakládkou pomohl p. Libor Driml, který zapůjčil paletový a vysokozdvižný vozík, pánové
Milan Pavelka ml. a st. poskytli palety a další
pomůcky. Křidlice na palety naskládali pracovníci obce.
Kromě této vítané pomoci se obec chystá zaslat ještě ﬁnanční částku, jejíž výši schválí při
nejbližší schůzi zastupitelstvo.
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Informace a pokyny pro občany, kteří chtějí
pomáhat v zasažených obcích na jižní Moravě
Připomínáme aktualizovaná základní pravidla, na která musí dobrovolníci dbát, zpracovaná Jihomoravským krajem.
Zásadní je v tuto chvíli:

!!! hlásit se na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi !!!
!!! potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím,
ostatní dobrovolníci budou nasazení primárně na úklid v okolí obcí !!!
!!! nepočítat s noclehem !!!

1. Nahlaste se na jedné ze 2 základen
– Kulturní dům Hodonín
– parkoviště na letišti u Břeclavi
Z obou míst vyjíždí do obcí kyvadlová doprava. Koordinátoři budou dobrovolníky
posílat tam, kam je zrovna potřeba.
2. Zaparkujte mimo obec
Nejlépe u hodonínského kulturního domu a letiště u Břeclavi, kde jsou odstavná parkoviště. Do obcí bude pak dobrovolníky svážet kyvadlová doprava. Do obcí platí zákaz vjezdu! Potřebujeme volné silnice pro těžkou techniku.
3. Nevozte materiální pomoc
Jídla, pití, oblečení, drogerie je na skladech dost.
4. Řemeslníci vítáni
Poptáváme řemeslníky, nejlépe s vlastním nářadím. Ostatní dobrovolníky prosíme zejména o pomoc s úklidem v okolí obcí – na polích, vinicích…
5. Dodržujte bezpečnost
Při práci i pohybu v obci či terénu buďte opatrní. Mějte pevnou obuv, pracovní oblečení, rukavice.
6. Nevolejte starostům
Na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi máme koordinátory, kteří mají vždy
aktuální informace, co je potřeba a kde. V každé obci je navíc infostánek, kde se lze
domluvit, kam vyrazit.
7. Ideálně se po práci vraťte domů
Pro dobrovolníky sice bude k dispozici provizorní servisní zázemí, jako jsou například
sprchy, místo na přespání ale garantovat nemůžeme. Budeme rádi, pokud přijedete
vždy ráno a po práci se vrátíte domů či na místo, kde jste ubytovaní.
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Finanční příspěvky lze posílat
na tyto bankovní účty:
Obec Hrušky
číslo účtu: 123-4548350207/0100
Obec Hrušky - Transparenční účet pro finanční pomoc občanům obce Hrušky
(hrusky.cz)
Obec Lužice
číslo účtu: 123-3116370277/0100
Obec Lužice (luziceuhodonina.cz)
Obec Mikulčice
číslo účtu: 299222440/0300
Obec Mikulčice - Oficiální stránky obce Mikulčice (mikulcice.cz)
Městys Moravská Nová Ves
číslo účtu: 6013203349/0800
Transparentní účet - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES / Městys Moravská Nová
Ves (mnves.cz)
Město Hodonín
číslo účtu: 123-3116270217/0100
Děkujeme všem, kteří přispívají na náš transparentní účet: Tornádo 2021: Město Hodonín (hodonin.eu)
Město Břeclav
číslo účtu: 115-8436250277/0100
Transparentní účet pro pomoc zasaženým obcím, Město Břeclav (breclav.eu)
Jihomoravský kraj
Veřejná sbírka (transparentní účet) Jihomoravského kraje
číslo účtu: 123-3116420297/0100
Jihomoravský kraj (jmk.cz)
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PRONÁJEM PRODEJNY POTRAVIN
Obec Česká nabízí k pronájmu prodejnu potravin v České,
na adrese Česká 26.
Jedná se o prostory v budově obecního úřadu o celkové výměře 19 m2,
sestávající z prodejny potravin o výměře 15,5 m2
a skladu o výměře 3,5 m2.
Nájemné činí 1 Kč/m2/rok a prodejna se pronajímá včetně
vybavení. Obec Česká hradí veškeré energie.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Česká, Česká 26,
telefonicky na čísle 541 232 126 nebo
email: obec-ceska@volny.cz
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Oznámení
Tradiční pouť

Tradiční farní pouť Sedmiradostnou cestou na Vranov se uskuteční
v neděli 29. 8. 2021.
Podrobné informace budou včas zveřejněny.

Angličtina znovu v září

Kurz angličtiny, který předčasně ukončila vládní opatření, bude pokračovat
zase v září.

Podělte se o svoje vzpomínky

Pokud máte staré fotografie připomínající život obce v minulosti, podělte se
s námi o ně. Rádi bychom připravili kalendář „ze starých časů“.
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Rozloučení se školkou
Dětská slavnost v mateřské škole se tradičně vydařila. Počasí bylo už úplně
letní, tím spíš přišla vhod zmrzlina, kterou jako překvapení a dárek dětem přichystal pan provozní Baumannovy restaurace Josef Touš. Děti předvedly svým
rodičům, paní starostce i kamarádům, že ani letos nezahálely, paní učitelky je
naučily řadu písniček a tanečků a ty nejstarší jsou připravené směle vykročit do
veliké školy! Paní starostka je slavnostně pasovala na školáky.
Všichni si na závěr mohli vymyslet nějaké přání, které pošlou s balónkem do
nebe. To bylo radosti, tak ať se splní!

KLAS – Klub aktivních seniorů v České
Milí příznivci KLASu, milí KLASáci,
uplynulo více jak půl roku, co jsme se naposledy setkali na společných procházkách po okolí naší obce. Restrikce, které byly prakticky až do dnešních dnů, nám nedovolovaly se scházet a uskutečnit
naplánované akce.
Vlastně po čtyřech setkáních v zimních měsících 2020 jsme činnost ukončili a až v červnu jsme se setkali na grilování v sokolovně.
Na podzim jsme uskutečnili ještě pár vycházek, ale všechny další
akce byly zrušeny. Moc mě to mrzí, protože jaká dobrá nálada a pohoda panovala na všech akcích, vidíte na fotkách.
Pevně věřím, že podzim už bude bez omezení, a tak jsem připravila program setkávání na měsíce září – prosinec 2021. Schůzky se
budou konat opět v pondělí od 16 hodin v sokolovně.
Pevně věřím, že se již nebude opakovat stejná situace s koronavirem jako vloni a že se konečně uskuteční jednodenní zájezd a další
plánované akce.
Moc Vás zdravím a doufám, že se 13. 9. 2021 v 16 hodin
v sokolovně setkáme.
Liba Šebrlová
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