*** Vzpomínka na druhou světovou válku ***
Jak všichni víme, v tomto roce uplyne již sedmdesát let od konce nejstrašnější války v dějinách lidstva, války, která přinesla věznění, umučení i válečné ztráty našim občanům a zcela
změnila jejich životy.
Události druhé světové války započaly 23. 9. 1938 všeobecnou mobilizací. Mobilizace proběhla v odhodlaném duchu, vojáci rukovali bránit vlast s písní na rtech. Mobilizováni byli
nejen muži, ale i automobily a koňské potahy.
30. 9. 1938 však došlo k podepsání tzv. Mnichovské dohody, při níž Francie a Velká Británie
zradili svého spojence, Československou republiku. Z obsazených Sudet přijížděli i do naší
obce uprchlíci vyhnaní německými vojsky.
15. 3. 1939 pak zabrali Němci i zbytek republiky, což bylo radostně přijato německými obyvateli, kteří vyvěsili v obci vlajky s hákovým křížem.
V květnu byla na začátku obce vztyčena tabule Zinsendorf-Česká. Během války byla mnohokrát povalena do příkopu. V obci se však i intenzivně stavěly rodinné domky, jedna z mála
dobrých investic.
Při tzv. Studentských akcích byl zatčen Ladislav Bartoš a později uvězněn v Sachsenhausenu.
(propuštěn 2. 1. 1942). V sokolovně byli ubytováni Židé, pracující na stavbě železniční trati.
3. 7. 1940 byl kvůli členství ve skupině protinacistického odboje Obrana Národa zatčen Oldřich Boleslav. Domů se vrátil až po válce.
10. července zatklo gestapo Hynka a Josefu Růžičkovy. Oba byli deportováni do Osvětimi,
kde paní Růžičková zahynula v plynové komoře. Pan Růžička prošel ještě tábory Buchenwald
a Sachsenhausen, odkud se po válce vrátil.
Mezi oběťmi holocaustu naší obce je uváděn i Ondřej Berger, narozen roku 1924. Není však
o něm zmínka v obecní kronice. Proto - pokud o něm má někdo povědomost, budu vděčen
za každé svědectví.
Na konci války byly pravidelně bombardovány zejména zbrojní továrny v Brně. Při jednom z
náletů byl zabit i náš občan Otto Brídl ve věku 38 let. 3. 11. 1944 byl zatčen Bohuslav Ondráček a odsouzen na 4 roky za protistátní činnost.
Při náletu na Německou armádu zahynuli v naší obci 25. 4. 1945 Luděk Štefl (18 let), Rudolf
Svoboda (36 let), Marie Hrušková (58 let) a Marie Petlachová (60 let).
Na konci války se ne všem Německým vojákům chtělo ještě bojovat a zběhávali z armády, ale
pokud je chytila polní policie, čekala je poprava. Tak bylo v České oběšeno šest dezertérů.
Ustupující Německá armáda ještě zaminovala některé cesty a stáhla se na Kuřim a Tišnov.
Jelikož však zadní voje o minách nevěděly, padlo šest Němců do vlastní léčky a miny je roztrhaly. Na mině zahynul i voják rumunské osvobozenecké armády, která postupovala za Němci.
V obci zavládla velká radost z osvobození, všichni se těšili na svobodu. Jen mladý, snad šestnáctiletý, německý voják, kterého Rumuni našli schovaného, byl zastřelen.
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*** Sběr odpadů v obci Česká ***

MOBILNÍ SVOZ ODPADU V ČESKÉ
v sobotu 11. dubna 2015 od 8.00 - 11.00 hod. u obecního úřadu Česká

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří - stavební odpady a odpady ze zahrad!
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky.
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče - ledničky, mrazničky atd.
Malé domácí spotřebiče - mixéry, fény, žehličky atd.
Spotřebitelská zařízení - televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia…).
Zařízení informačních technologií - monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony atd.

*** Pálení klestí ***
V případě pálení většího množství klestí je možné nahlásit pálení na stránkách Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje – www.firebrno.cz. Aplikace „Pálení klestí“ - odesláním formuláře není pálení povoleno, ale pouze evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2
zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.
*** Štěpkování větví ***
V rámci dotace na kompostéry, kterou v loňském roce dostala obec Česká, získala do majetku i štěpkovač na větve. Materiál, který vznikne po štěpkování (štěpka), je vhodný na prokládání do kompostérů nebo na mulčování. Pokud budete mít zájem o zpracování vašich větví
ze stromů nebo keřů ve Vaší zahradě, můžete si štěpkování objednat na Obecním úřadě Česká - tel.541 232 126. Podmínkou pro štěpkování Vašich větví je dobrá přístupová cesta na
Váš pozemek pro obecní traktor s přívěsem (štěpkovačem).
*** Stanoviště kontejnerů za kapličkou ***
Stanoviště kontejnerů bude otevřeno v úterý 7. 4. 2015 v době od 17.00 - 18.00 hod.
Od 13. 4. 2015 bude otevřeno vždy v pondělí: v dubnu a říjnu od 17.00 - 18.00 hod.
květen - září
od 17.00 - 19.00 hod.
*** Sběr kovového odpadu ***
Od 1. 1. 2015 je v obci Česká umožněn sběr kovového odpadu. Naproti obecnímu úřadu je
umístěna plastová nádoba určená k odpadu. Dále pak je nově sbírán i na stanovišti kontejnerů u kapličky v době od měsíce dubna do října. Zůstává každoroční sobotní sběr železného
šrotu, který provádí Obec Česká v měsíci červnu.
*** Hnědé kontejnery na bioodpad ***
Hnědé kontejnery na bioodpad již firma van Gansewinkel rozvezla. Obec Česká nabízí pro
své občany zdarma kompostéry, které mohou využít na odpad ze svých zahrádek i domácností. K dispozici jsou na Obecním úřadě Česká - tel.: 541 232 126.

*** Připravované akce ***
7. 4. 2015 - Otevřeno stanoviště kontejnerů u
kapličky
11. 4. 2015 - Mobilní svoz odpadů u Obecního
úřadu Česká
18. 4. 2015 - Úklid ulice Hlavní
30. 4. 2015 - Pálení čarodějnic
16. 5. 2015 - Den Ponávky
7. 6. 2015 - Pohádkový les - z důvodu rekonstrukce obecní sokolovny
bude začátek přesunut na hřiště
za hospodou - “U Améby“.
Ukončení bude na hřišti v Horce.
19. – 20. 9. 2015 - V těchto dnech připravujeme
v nově zrekonstruované sokolovně „Oslavy 230. výročí
založení obce Česká“.

*** Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ***
Jihomoravský kraj zahájil dne 23. 3. 2015 projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Na webové stránce www.zurka.cz je kromě kompletní dokumentace i
nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu. Webová aplikace "Záměry v obci" slouží k vyhledávání informací o záměrech, které se týkají i obce Česká. Prostřednictvím elektronického
formuláře " Názory, připomínky " se můžete do 7. května vyjádřit ke kterékoliv části dokumentace.
*** Nové webové stránky Obce Česká a Mateřské školy Česká ***
Od 24. 3. 2015 byly spuštěny nové webové stránky Obce Česká - www.ceska.cz.
Informace naleznete i na facebookových stránkách - www.facebook.com/ceska.
Současně se tvořily úplně nové stránky pro Mateřskou školu v České, které najdete na portálu - www.msceska.cz.

*** Úklid komunikací ***

Zastupitelstvo obce Česká a pracovníci obecního úřadu

V úterý 31.3.2015 z důvodu nepříznivého počasí nemohl být dokončen úklid vedlejších ulic
v lokalitě Bau 32, ulice Pod Ostrou a K sokolovně. Vyčištění těchto komunikací bude provedeno 10. 4. 2015.
V sobotu 18. 4. 2015 od 7.00 hod. bude proveden úklid ulice Hlavní ( pouze za příznivého
počasí). Prosím neparkujte v uvedeném dni na komunikaci!

přejí všem svým občanům
příjemné prožití velikonočních svátků.
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