*** Zajímavosti z historie obce ***
Podobně v následujícím sedmačtyřicátém roce bylo místní sokolské sdružení
aktivní. Pod taktovkou Anny Mičánkové,
Josefa Ríznera a Oldřicha Boleslava secvičili a sehráli čtyři divadelní představení. Obec se dočkala i dalšího kronikáře –
stal se jím Antonín Doležal. Pouze úroda
byla oproti minulému roku horší, z jara
trvalo dlouho suché počasí.
Po nastoupení vlády jedné strany
v roce 1948 byl i v naší obci ustaven
Akční výbor Národní fronty v čele
s předsedou Karlem Zobalem. Měl čtrnáct členů a dozíral na veškeré dění
v obci. Zároveň byl založen Svaz mládeže, vedený Jiřím Pokorným. Sokol pokračoval ve své činnosti, sehrál tři divadelní
představení, opět se konaly i Svatomartinské hody. 2. prosince provedl Akční
výbor „očistu“ Sokola vyloučením členů
bez kladného postoje k režimu. O rok
později bylo přes nesouhlas jeho členů zrušeno i „Lesní družstvo“ a lesy byly převedeny do
centrální správy Lesů města Brna.
V září téhož roku vláda konečně zrušila přídělový systém na pečivo a mouku. V obci se
stavělo – pro nedostatek pitné vody zřídila obec dvě studny, jednu za kapličkou a druhou u
Syrovátků. Téhož roku zemřeli i dva významní občané, hostinský Otto Baumann ve věku 74
let a legionář Antonín Werner v 59 letech. Obec Česká se dočkala i své stanice SNB.
V únoru 1950 poprvé obyvatelé slyšeli hlášení místního obecního rozhlasu. Hostinec po
panu Baumannovi převzala Správa komunálních podniků ONV. Hostinec U Kuby na Sokolovně zatím zůstal svému majiteli. Řeznictví E. Pokorného připadlo Vzájemnosti Včela. Zkonfiskované domy po německých obyvatelích byly vyhrazeny pro potřeby mateřské školky a pro
MNV. Tohoto roku se poprvé v obci objevila i mandelinka bramborová.
13. srpna 1950 také předseda národního výboru slavnostně předal hasičům novou hasičskou stříkačku a zbrojnici.
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*** Obecně závazná vyhláška č.1/2013 ***
Zastupitelstvo obce Česká se na svém zasedání dne 24. 6. 2013 usnesením č.16/2013/18
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 A) a ustanovení §84 odst.2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky.
(1)

(2)

Cílem této obecně závazné vyhlášky ( dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a estetického vzhledu.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku
na majetku, jako veřejného statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek a obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a)
rušení nočního klidu
b)
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou dobu.
Čl. 3
Omezení činností.
(1)
(2)

Noční klid je dobou od 22.00 hod do 6.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a pod.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

*** 70. výročí konce II. světové války ***
I v naší obci jsme si připomněli 70. výročí konce II. světové války. K uctění památky padlých položili starostka obce
Ing. Jana Chiniová a místostarosta obce
Milan Pavelka kytici k pomníku padlých.
V současné době probíhá oprava náměstí, v zadní části pomníku bude umístěna měděná deska se jmény obětí válek.
*** Naučná stezka Babí lom ***

*** Připravované akce ***
Ve dnech 19. - 20. 9. 2015 připravujeme
oslavy 230. výročí založení Obce Česká
v nově zrekonstruované obecní sokolovně v České.
Předběžný program oslav:
Sobota 19. 9. 2015
14.00 hod. - Mše svatá za doprovodu
Chrámového sboru Magnifincat
18.00 hod. - cimbálová muzika Grajcar

Přijďte se podívat na novou naučnou
stezku v lesích okolo obce Lelekovice.
Umístění stezky: katastr obce Lelekovice
Délka stezky: cca 1,5 hodiny poklidné
chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory

Neděle 20. 9. 2015
14.30 hod. - pokládání „Kamenů zmizelých“ před Obecním úřadem Česká
15.45 hod. - vystoupení dětského sboru
Lelkováček pod vedením
p. Pospíšilové
16.00 hod. - vystoupení VUS Ondráš

*** Uzavírka průtahu městem Kuřim a výluka železniční tratě Kuřim - Brno ***

Po oba dva dny bude přístupná výstava i
s promítáním starých filmů.

Termín realizace uzavírky ulice Tyršova: 18. 6. - 30. 9. 2015.
Informace na stránkách: www.kurim.cz/aktuality, www.ceska.cz, vývěsky obecního úřadu.
Termín výluky železnice: 15. 6. 2015 - konec srpna až září 2015.
Informace na stránkách: www.kordis.cz, www.ceska.cz, vývěsky obecního úřadu.
*** Stanoviště kontejnerů u kapličky ***
Stanoviště kontejnerů je otevřeno vždy v pondělí: duben a říjen
květen - září

od 17.00 - 18.00 hod.
od 17.00 - 19.00 hod.

*** Kompostéry na bioodpad ***
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.
Další termín na vydávání kompostérů především pro chataře je v sobotu 13. 6. 2015 v době
od 13.00 - 15.00 hod. u obecní sokolovny,
*** Psí exkrementy ***
Žádáme majitele psů, aby uklízeli po svých psích miláčcích. V obci byly k tomuto účelu nemalým nákladem zřízeny koše na odpad, jejichž součástí jsou sáčky na psí exkrementy. V ulici
Hlavní a Nová byly osázeny ostrůvky květinami a zasypány štěrkem. Nejsou však určeny pro
venčení psů a žádáme jejich majitele, aby je na tyto prostory nepouštěli.

*** Zajímavosti z historie obce ***
O původu obce III. - po druhé světové válce
Město Brno osvobodili spojenečtí vojáci již 26. dubna 1945. Fronta se poté zastavila v Řečkovicích. Následující dny se v okolí neustále ozývala střelba, ustupující Němci vyhodili 8.
května do povětří část továrny Mercl a den poté i most přes železniční trať. Přesto první rumunští vojáci vstoupili do obce hned ten den, 9. května v osm hodin.
Občané si obratem zvolili dvanáctičlenný revoluční národní výbor v čele s Josefem Kaláškem,
národní stráž a hospodářskou komisi. Další den mohl začít úklid obce, přičemž Českou neustále projížděli další spojenečtí vojáci.
Patnáctého května projel obcí i sám prezident Edvard Beneš
a zapsal se zde do pamětní knihy. Život v obci se pomalu dostával do zaběhlých kolejí. Z vězení a koncentračních táborů
se vraceli uvěznění občané, v červnu znovu slavnostně zahájil
cvičení Sokol, v září přijala mateřská škola prvních čtyřiadvacet žáků. V obci byli činné čtyři politické strany – Česká strana
lidová, Česká strana národně socialistická, Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana. V dalším roce se již konalo na pětadvacet různých
společenských akcí, hlavně tanečních zábav, dále Dožínky a obnovené Martinské hody Sokola. Továrna Kovolit oslavila své desáté výročí založení.
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