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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Letos nám zima ukázala svou proměnlivou tvář. Vánoce sice byly tradičně bez
sněhu, zato v novém roce mohli i u nás největší nadšenci už několikrát nasadit běžky.
Škoda, že sníh vždy tak brzy roztál. Ale člověk je tvor nespokojený, kdyby byla zima
větší, beztak bychom taky nadávali. Třeba taková, jaká byla v r. 1929:
Krutá zima
Letošní zima byla velmi krutá. Teplota klesla až na –36 °C. Sněhu napadlo místy až
na 90 cm. Teprve v druhé polovici dubna mrazy povolily a sníh pomalu roztál. Pomrzlo mnoho ovocných stromů.
(kurzívou zápisy z obecní kroniky)
Tuhá zima možná pobídla naše zastupitele, aby přistoupili k elektrifikaci obce. Můžeme si představit, jak asi tehdy vesnice vypadala. Měla necelých 70 čísel popisných,
brzy večer se celá zahalila tmou, jen světla z petrolejových lampiček probleskovala ze
zapadaných domů. Kouř stoupal vytrvale z komínů, k přečkání pětatřicetistupňových
mrazů bylo třeba neustále přikládat do kamen (plyn byl k nám zaveden až v r. 1960).
Nebyla televize, nebylo rádio, v naší obci dokonce ještě ani telefon. Byli jsme sice na
hlavní dopravní tepně (tehdy ovšem nepříliš kvalitní cestě), ale tak trochu odříznutí
od světa. A tak si v kronice můžeme přečíst o revolučních rozhodnutích, ke kterým se
naši radní odhodlali:
Elektrisace obce
Dne 28. února dohodlo se obecní zastupitelstvo zavésti do obce elektrisaci. Celkový
náklad činil 93 000,– Kč a celý obnos vypůjčen.
K tomu zavedeny nové poplatky a dávky a sice z piva 10,– Kč z 1 hl, z psů 6 Kč ročně, z přechodného ubytování 10 %, hry v karty 1 Kč za den, kuželky 50 h a stavební
poplatky dle pravidel již zavedených.
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Na podzim r. 1929 nastal ten slavný den:
První elektrická světla
Dne 29. listopadu zapnut po prve v naší obci elektrický proud. V obci, kde se dříve
svítilo jen petrolejovými lampami, vzbudilo to rozruch. Zvlášť pak večer, kdy zasvítila v obci na sloupech po prve elektrická světla.
A nezůstalo jen u elektřiny:
Zřízení telefonu
Firma Tomáš Baťa, Zlín, nabídla chudým obcím subvenci na zavedení telefonu.
Této nabídky využila obec a požádala firmu Baťa o zavedení telefonu. Ke zřízení telefonu nutilo však obec případné nutné volání lékaře v noční době, v případě požáru
hasiče z Brna. Následkem toho zrušila pak obec každoroční dar Kč 100,– poskytovaný hasičskému sboru v Lelekovicích.
Tak lelekovičtí hasiči tehdy ostrouhali, ale obec musela šetřit každou korunu, jak je
vidět i z nově zaváděných poplatků. V památném roce 1929 jsme se dočkali i nového
povrchu silnice:
Asfaltování státní silnice
Vzhledem na frekventovanost státní silnice byla tato v úseku z Řečkovic až do Lažan
vyasfaltována, poněvadž stará silnice byla plna prachu a nebylo možno vůbec otevřít
okna.

Kdo by na tomto idylickém snímku poznal rušnou R43? Pohled z Červeného kopce na
Českou. Druhá polovina 30. let
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Bylo to před 90 lety, někteří z nás už byli na světě, a přesto nám připadá, jako bychom mluvili o dávnověku. Život byl tehdy mnohem drsnější, o dnešním pohodlí si
tenkrát mohli nechat zdát, ale byli kvůli tomu lidé méně šťastní? Místo sezení u počítačů a televize se navštěvovali, besedovali, setkávali se a pomáhali si při různých
příležitostech, v zimě především při draní peří, zabíjačkách… Dlouhé zimní období
jistě zpestřilo i ztřeštěné veselí o masopustu, předzvěst blížících se Velikonoc a jara. Je
dobré neopouštět staré tradice ani v dnešním přetechnizovaném světě, stále má smysl
setkávat se a držet pospolu. A tak si užijte letošního masopustu, ať vás dotyk toho
pradávného mizejícího světa oblaží a jaro, které se nezadržitelně blíží, je pro vás ve
znamení radosti a nových nadějí!

Ještě docela nedávná minulost: draní peří u Vojtů. Tváří do objektivu zleva: paní
Saulová, Konečná, Marková, Baumannová a Popková

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Výnos letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činí 37 040 Kč. V celé republice se vykoledovalo 119 191 608 Kč, z toho v brněnské diecézi 28 214 171 Kč. Pomoc bude
směřovaná především pro lidi v nouzi a se zdravotním znevýhodněním, na chráněné bydlení, ošetřo-

vatelskou a hospicovou péči.
Děkujeme!
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Důležitá oznámení
Obecní poplatky
Připomínáme, že do 30. 3. 2019 je třeba uhradit obecní poplatky:
500 Kč na osobu za odvoz odpadů
200 Kč za každého psa
Platit můžete hotově v úředních hodinách na OÚ Česká
nebo na účet obce č.: 1348822309/0800,
specifický symbol: číslo vašeho domu
variabilní symbol:
– za odpad č. 1340
– za psa č. 1341
Každý poplatek je třeba odesílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je
odváděn!
Zasílání SMS o důležitých aktualitách a krizových situacích v obci
SMS infokanál obce Česká už nějakou dobu funguje. V souvislosti se zpřísněnou ochranou osobních dat je třeba se k odebírání zpráv nově zaregistrovat.
Snadno tak můžete učinit pomocí SMS zprávy (případně vyplněním formuláře
na OÚ nebo na webových stránkách: http://infokanal.cz/web/reg/CESKA).
SMS zprávu napište ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCESKAmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 541 232 126
Příklad: REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVAKmezeraCESKAmezera5
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU: ODREGISTRUJ na:
541 232 126
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MŠ Česká oznamuje:

5

Plánované akce
1. 3. 2019
Den otevřených dveří		
2. 3. 2019
Fašank				
						
4. 3. 2019
Vítání občánků		
12. 3. 2019
Beseda s Martinem Culkem
6. 4. 2019
Dětský karneval		
9. 5. 2019
Zápis dětí do MŠ		

MŠ Česká od 10 do 12 hod.
13 hod. průvod
19 hod. ostatková zábava
Sokolovna od 14,30 hod.
Sokolovna 18,00 hod.
Sokolovna 16 hod.
od 12,30 do 15 hod.

Nová kniha o Lelekovicích se představí v České!
Zveme vás na besedu nad knihou

Lelekovice
která se uskuteční
v úterý 12. března 2019
v 18 hod. v sokolovně v České
Reprezentativní publikaci
vydanou při příležitosti 730 let
od první písemné zmínky o obci
představí její hlavní autor

Martin Culek
Těšit se můžete na zajímavé
vyprávění, při kterém zcela jistě
dojde i na historii České.
Obec Česká
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Stárci a Obec Česká Vás zvou na tradiční
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my šecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.

V jednej díře netopýři, v druhej díře vrabci,
kdo jich bude vybírati, ti lovečtí chlapci.

Fašank

v sobotu 2. 3. 2019

Teče voda z vinohrada, do dolního konca,
staré baby do roboty, a mladé do tanca.

Volá ňa, volá, frajárka moja,
poď k nám šohajku, sama su doma.

Já nemám kožucha, zimú sa třesu,
dejte mně slaniny, ať se napasu.

Pod šable, pod šable, můj milý pane,
dejte nám slaninu, jako dvě dlaně.
Fašančare, to sú chlapci, ošidili dívča v tanci.

Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš,
ošidil by dívča za groš.

Ej, hora, hora, vysoká hora
a z tej horenky, kdosi ňa volá.

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude,
kdo nemá kožucha, zima mu bude.

Hop dívča ne moje, přehodím tě přes oje,
přes ojíčka, přes osy, hop dívča, moje si.

Do šátečku červeného, rozmarýna zeleného.
Staré baby to sú, to sú, od starosti vejca nesú.

Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš,
gajdoval by týdeň za groš.

Náš tatíček nebožtíček, dej mu pánbu nebesa,
on vozíval na tragači staré baby do lesa.

Kázali mně sito spravit, ja sem spravil řičicu,
kázali ně chlapa spravit, já sem spravil děvčicu.

Három, fárom, podkočárom,
dalo dívča fašančárom.

Sama su doma, naši v kostele,
přijď k nám šohajku, do mej postele.

Masopustní průvod vyrazí ve 13 hod.
od sokolovny v České za doprovodu CM Primáš.
V podvečer bude následovat beseda u cimbálu
zakončená pochováním basy a zhodnocením
uplynulého roku 2018.
Od 19 hod. ostatková zábava s kapelou Nota Bene.

Sama su doma,žádného néni,
přiď k nám šohajku, mé potěšení.
Nemožu, nesmím, néni mně možná,
mosím nápásti do rána koňa.
Koňa napásti, trávy donésti,
už ťa má milá, už ťa mám dosti.
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Sport
Obec Česká jako člen Království Komety upozorňuje všechny fanoušky
na nový film, který koncem února vstupuje do kin:

Z NEBE DO PEKLA A ZPĚT

Brněnský hokejový sen se stal v roce 2017 skutečností. Kometa po 51 letech dosáhla na mistrovský titul a v roce následujícím jej dokázala obhájit. Emocemi nabitý
filmový dokument mapuje brněnský fenomén od jeho začátků až do současnosti.
Jedenáct mistrovských titulů v éře Rudé hvězdy a později ZKL Brno vystřídalo po
revoluci období temna, ve kterém neměl klub peníze nejen na hráče, ale ani na hokejky.
Zatímco národní tým zažíval zlaté žně, brněnský hokej byl na dně, od něhož se zvolna
začal odlepovat až poté, co do klubu vstoupil bývalý hráč a současný majitel Libor
Zábranský.
Dokument líčí náročnou cestu z bahna až na hokejový trůn, která se neobešla bez
náročných bojů na ledě i v zákulisí, těžkých rozhodnutí, zklamání a velké trpělivosti,
po které přišla o to sladší odměna.

Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 420 výtisků.
Připomínky a podněty: e-mail hruskadada@seznam.cz nebo tel. 605 121 428 (D. Hrušková) nebo doručte
na OÚ Česká. Redakční úpravy vyhrazeny. Za dodané hotové plakáty odpovídají autoři.
Uzávěrka dalšího čísla: 15. dubna 2019
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