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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Vážení spoluobčané!
Všichni to známe: na konci prázdnin se jednoho krásného dne probudíme a víme, že už
se to zlomilo, podzim je cítit ve vzduchu… Najednou je tatam ta nespoutaná atmosféra léta,
dlouhých teplých večerů, mizí vůně dálek a dobrodružství – a chtě nechtě se vracíme zpět do
zaběhaného řádu života.
Zároveň je ale toto období časem sklizně, radosti z toho, co se nám na zahrádkách, na polích
i v lesích urodilo. Už od nepaměti probíhají slavnosti, při kterých lidé vyjadřují svůj vděk za
úrodu a prožívají tuto radost a veselí společně, ať už jsou to dožínky, hody, vinobraní. Jsem
ráda, že v naší obci mají podzimní hody tak dlouhou tradici a stále se nacházejí nadšenci, kteří
ji udržují, někdy i vylepšují. Novou bohulibou součástí našich hodů se stává děkovná mše, která se letos uskuteční v sobotu 5. října v 8 hodin ráno v kuřimském kostele sv. Máří Magdalény.
Je to dobře, akcent vděčnosti by se z našeho života neměl vytratit. Srdečně vás na všechny části
hodového programu spolu se stárky a chasou zveme.
Podzim je časem úrody i v našem obecním životě, obvykle se s akcemi roztrhne pytel a do
Vánoc se nezastavíme. Letos poprvé startuje sportovní klání sdružení obcí Ponávka Olympon,
děti se mohou těšit na zbrusu novou pohádku Čedivadla i tradiční lampiónový průvod, čas uteče a už tu bude Mikuláš, budeme rozsvěcovat vánoční strom a vítat svátky při muzice s našimi
seniory…
Přeji vám, aby období, které nás čeká, bylo plné dobré sklizně, ať už na zahrádce nebo
v přeneseném slova smyslu v celém životě. Zároveň je ale podzim i časem vysazování a promýšlení úrody budoucí. V minulosti učitelé na venkovských školách vedli děti k tomu, aby
každý rok zasadily alespoň jeden ovocný strom, snoubenci jich prý měli vysadit hned několik
ještě před svatbou. Vznikaly tak krásné aleje, ze kterých měli užitek všichni. A tak vám přeji
i mnoho tvůrčích nápadů a radosti z plánování do budoucna. A potřebnou vytrvalost, bez které
se žádná dobrá úroda neobejde. Někdy ovoce uvidíme až roky po vynaloženém úsilí, někdy se
ho ani nedožijeme. Ale i my se radujeme z dědictví, které nám zanechali naši předkové.
Vaše starostka
Jana Chiniová

Novinky 400 let staré
V tomto čísle bych se s vámi chtěl podělit o pár „novinek“ vztahujících se k naší
obci, na které jsem narazil při prohlížení starých matrik. Tato sama o sobě zdlouhavá
a mravenčí práce se občas promění ve vzrušující, téměř detektivní pátrání, při kterém
se podaří vysledovat historii jednotlivých rodů hluboko do minulosti. Ze strohých záznamů se dají vyčíst šťastné, ale někdy i opravdu dramatické osudy. Navíc člověk
získá docela slušný přehled, kde se která jména po okolí nejčastěji vyskytovala, jak se
osudy rodů vzájemně proplétaly a chtě nechtě ten právě hledaný přijme tak trochu za
svůj, takže ho pak každý další nalezený předek ze srdce potěší.

Urban a Magdalena, nejstarší nalezení hostinští rodu Baumannů

Nejinak tomu bylo o při mém pátrání po historii hospodského rodu Baumannů.
Koho zaujal článek o historii naší hospody (příloha k č. 1/2019), možná si ještě vzpomene na přímého předka „našich“ dnešních Baumannů, Matouše Paumona, který se
ženil na sv. Martina r. 1721 v Třebelovicích. Sice jsme už tehdy věděli, že byl synem
jistého Řehoře Paumona, hostinského v Třebelovicích, ale původ Řehořův nám byl
neznámý.
Teď se mi ho ale podařilo objasnit: Řehoř se narodil 28. února 1661 v Českém
Rudolci, asi 7 kilometrů na západ od Dačic. Jeho otcem byl (jaké překvapení) místní
hostinský Urban Baumann. Tak se tedy dostáváme u rodu Baumannů o další generaci hlouběji. Řehořova maminka Magdalena se podle záznamu o úmrtí dožila 86 let
a její narození vychází na rok 1639, tatínek Urban (o němž se mi zatím nepodařilo
najít další záznamy) byl patrně ještě
o něco starší, mohl se narodit někdy
kolem r. 1630. To už se dostáváme
na samou hranici, kam naše matriky sahají.
S Řehořem a Urbanem se tedy
přesouváme dále mírně na západ,
nejhlouběji tak můžeme „pravlast“
našich Baumannů vystopovat v oblasti Dačicka a Slavonicka. Manželku si Řehoř vyhlédl v malé vsi
Meziříčko, tentokrát asi 12 km
východně od Dačic. Jmenovala
Zámek v Českém Rudolci, rodišti Řehoře Baumanna se Kateřina Poemová (Böhmová)
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a svatba se konala 28. května 1686.
V letech 1686–1696 se manželům
střídavě v Meziříčku a ve Slavonicích narodilo 5 dětí (Uršula, Ondřej,
Kateřina, Marie a Michael). Čím
se Řehoř tehdy živil s jistotou nevíme, ale jako syn hostinského byl
nejspíš také hostinským. Nevíme
ani přesně, jaký vztah měl právě ke
Slavonicím, ve kterých v některých
obdobích pobýval, ale pravděpodobně tam žili i další jeho příbuzní.
Roku 1725 zde totiž zemřela jeho Kostelní Vydří. Řehoř by dnes svůj „zámek vyderský“
ovdovělá matka Magdalena (dá se nepoznal
předpokládat, že u některého ze svých dětí) a 14. února 1737 jakýsi Jiří Baumann (70
let), možná Řehořův mladší bratr.
Další zajímavý záznam nalézáme v Telči: tam se r. 1705 provdala Řehořova dcera
Uršula za jistého Řehoře Kováře (či kováře). Otec nevěsty je v matrice oddaných zapsán jako „Řehoř, šafář na zámku vyderským“. A skutečně, pokud prohlédneme matriku narozených, nacházíme tam údaj, že r. 1698 se v Kostelním Vydří Řehořovi narodil
další z potomků, syn Antonín. V tomto období tedy máme o Řehořově místě pobytu
a vztahu k němu jistotu. Škoda jen, že středověká tvrz, přestavěná na počátku 17. stol
na barokní zámeček, na kterém byl šafářem,
je dnes v tak dezolátním stavu.
Slavonice – renesanční perla Moravy
a sídlo Baumannů
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Potom už se s Řehořem setkáváme až r. 1721 při sňatku jeho syna Matouše v Třebelovicích, jak už jsme psali minule. Antonín, který se narodil „na zámku vyderským“,
se v Třebelovicích ženil hned tři roky po Matoušovi. Podařilo se mi též dohledat, že
Řehořova první manželka Kateřina zemřela na stejném místě 13. února 1728. Přesto
stále zůstávají některá místa bílá – zřejmě z období, kdy se Řehoř pohyboval ve farních
obvodech, kde se zachovaly jen mnohem mladší matriky. Tak se mi zatím přes všechnu snahu nepodařilo zjistit, kde se narodil Matouš Baumann.

Jan a Kateřina, bratránek a sestřenka Rožkovi a jejich stopa v České

Další zajímavosti se týkají historie poněkud mladší, přesto však natolik vzdálené, že se v ústním podání nezachovala přesně ani do sepsání v první obecní kronice
pár desítek let poté. Tentokrát se od hospody přesuneme ke kapličce. V č. 30 našeho
občasníku jsme psali, že Jan
Rožek provedl přestavbu zvoničky na kapličku před tím, než
se na stará kolena odstěhoval
k synovi do Šlapanic. Tak to
vyplývá ze záznamu v kronice;
ve skutečnosti však Rožkovi
opustili Českou mnohem dříve, když byl Jan ještě mladík
(22 let), takže ve Šlapanicích
prožil většinu svého života.
O to cennější ale je, že si na
stáří na rodnou ves vzpomněl
a snad právě při vzpomínce na
krásné mládí nenávratně zmizelé se jí chtěl takto odvděčit
a připomenout. Kapličku nechal zbudovat více než 50 let
po svém odchodu odsud. Ale
přibližme si celou historii rodu
Rožků v naší vesnici.
První z nich, Josef Rožek,
se tu usadil v roce 1796, když
koupil stavení č. 7, které předtím patřilo Jakubu Bartošovi.
V letech 1797–1804 se mu zde
Kaplička kolem roku 1937
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narodilo 6 dětí, ale dospělosti se dožily pouze dvě: prvorozená Kateřina a syn Antonín.
Josef Rožek zemřel r. 1804.
Podívejme se nejprve na osudy syna Antonína. Ten se u nás oženil s Teklou Schnee
weissovou (1823) a narodilo se jim tu 6 dětí, mezi nimi i syn Jan (* 9. 7. 1824), „stavitel“ kapličky. V roce 1846 ale Antonín Rožek svou usedlost prodal a přestěhoval se
i s celou svou rodinou do Šlapanic, kde je uváděn jako celoláník – patřil tedy mezi
bohatší obyvatele. Ve Šlapanicích i zemřel, 13. 4. 1857. Je zajímavé, že otcovskou
usedlost po něm zdědil mladší syn Josef, zatímco nejstarší Jan si musel hledat bydlení
jinde.
Jan se 19. 7. 1853 oženil s Teklou Plotěnou, rovněž ze Šlapanic. Život ale manželé
lehký neměli, přestože Jan pocházel ze zámožnější rodiny a zjevně i on byl úspěšným
hospodářem. Z 11 dětí (6 synů a 5 dcer) se dospělosti dožily pouze dcery Marta, Anna
a Antonie a nejmladší syn Alois. Syn Jan, studující teologie a pravděpodobně chlouba
rodiny, zemřel ve věku 24 let, mladší Josef se dožil 20 let. Ostatní děti zemřely v útlém
věku. Jan byl podle všeho pracovitý a houževnatý muž, protože jako bohatý sedlák
se musel postarat o odpovídající věno pro tři dcery a podle všeho si pro sebe koupil
výminek, aby synovi mohl zanechat vlastní usedlost.
Jan Rožek prožil celý svůj aktivní život ve Šlapanicích, o to podivuhodnější je
fakt, že na jeho sklonku si takovým nepřehlédnutelným způsobem vzpomněl právě na
rodnou obec – pokud je mi známo, ve Šlapanicích po něm žádná památka v podobě
kapličky či alespoň nějakého kříže či božích muk nezůstala. Zemřel 13. 11. 1907 ve
Šlapanicích a jeho věrná manželka ho následovala na věčnost o pouhých osm dní
později…
Vraťme se však zpět do České: Antonínova rodina se přesunula do Šlapanic, co
se ale stalo s jeho jedinou přeživší sestrou Kateřinou? Na jejím osudu si můžeme ilustrovat známou pravdu, jak je svět malý. A taky že i ze zlých startovních podmínek se
může zrodit velké štěstí a úspěch. Kateřině se u nás 7. 5. 1819 narodila nemanželská
dcera stejného jména a vypadalo to, že ji čeká smutný osud svobodné matky. Na počátku 19. stol. to totiž stále ještě bylo společensky nepřijatelné. Nebylo proto ani příliš
obvyklé, aby se otcové přihlásili ke svým nemanželským dětem alespoň později, jak
o tom svědčí prázdné rubriky v matrikách, kam nikdy nebyla zapsána jména otců…
Ovšem Jiří Hromádka z Jehnic se nakonec pochlapil, ke svému dítěti se přiznal a o pět
měsíců později je sňatkem s Kateřinou také zlegitimizoval. Poté se manželé přestěhovali do Jehnic, kde se jim postupně narodilo ještě 10 dětí. V Jehnicích se jejich prvorozená dcera Kateřina seznámila s Josefem Kotolem ze Soběšic, nemanželským synem
Kateřiny Kotolové, který tam pracoval jako kočí.
Josef neměl to štěstí jako jeho žena, aby se alespoň později po svém narození stal
„řádným“, tedy legitimním potomkem. Otec se k němu nikdy nepřihlásil, a tak si v dětství jistě užil kvůli svému původu svoje. V době, kdy naprostá většina nemanželských
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dětí umírala v dětském věku (tento smutný osud potkal pravděpodobně všechny tři
jeho starší sourozence), měl ale přece jen štěstí: přežil, a dokonce se mu podařilo
založit vlastní rodinu. Už jen to bylo pro oba manžele pohnutých začátků velikým
úspěchem.
Ten se ale ještě znásobil v dalších generacích. A tak se dostáváme k pointě příběhu
a dalšímu nesmazatelnému otisku rodu Rožků v naší obci: Marie Kotolová, vnučka
Josefa Kotola a Kateřiny Rožkové-Hromádkové, se provdala za Rudolfa Manouška
st. a je tedy maminkou Rudolfa Manouška, který postavil továrnu Kovolit a založil
zvonárnu v České. Tak tedy „Rožkova krev“ stojí u další významné stavby naší obce.
Malá Kateřinka Rožková, která začala svůj život v naší obci docela nešťastně jako
nemanželské dítě, se nám obloukem vrací do obce v osobě svého pravnuka Rudolfa
Manouška, mladého úspěšného továrníka. To jsou zvraty!
A tak ačkoli rod Rožků pobýval v obci jen necelé půlstoletí, zanechal nám po sobě
hned dvě výrazné dominanty. Obě mají na svědomí bratránek a sestřenice, kteří se tu
narodili: Jan přímo, když se ujal stavby kapličky 50 let poté, co odešel z rodné obce,
a Kateřina skrze svého přímého potomka 120 let poté, co opustila Českou.

Kaplička při letošní výroční pouti

Kovolit dnes (i se synem bývalého majitele)

Dědové letců Jebáčků pocházeli z České!

Poslední dnešní „aktualita“ se týká letců Jebáčků, o kterých jsme psali v minulém
čísle. Nevyloučili jsme tehdy možnost, že oba hrdinové RAF z našeho nejbližšího
okolí byli vzdálenými příbuznými. Kdo by ale čekal, že stopa společného předka povede právě do naší obce?! A že v obou chlapcích kolovala také krev místního rodu
Drimlů?
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Matěj Jebáček, společný pradědeček Jaroslava a Otty Jebáčkových, si u nás totiž vyhlédl nevěstu – Františku Drimlovou. Oženil se s ní r. 1842 a z rodného Nuzířova, kde
jeho rod pobýval po staletí, se přistěhoval do naší obce. Tady se mu narodil syn Vincenc,
dědeček Jaroslava Jebáčka, který se přiženil pro změnu do Jinačovic (jeho náhrobek ve
tvaru plochého obelisku můžete dodnes vidět nedaleko od východní zdi nejstarší části
kuřimského hřbitova) a také František, dědeček kuřimského Otty Jebáčka.
Dodejme ještě, že nejstarší společný doložený předek obou letců Jebáčků, Pavel Jebáček, se připomíná v roce 1669 v lánském rejstříku pro vesnici Nuzířov. Byl
druhým nejbohatším sedlákem ve vsi. A pro všímavé: Františka Drimlová, kterou si
u nás Matěj Jebáček vyhlédl, byla pratetou stejnojmenné Fandy Drimlové, babičky
naší p. starostky, dopisovatelky vojákům první světové války, od níž jsme čerpali ve
vzpomínkové knížce Vlčí máky z České. A to už ani raději nechci zmiňovat, že skrze
dědečka Antonína Wernera je p. starostka velice vzdáleně spřízněná i s Kotolovými,
a tedy i s Rožkovými a Manouškovými… Ale to už začínají být vztahy tak spletité, že
jsou hodné nějaké důkladné studie Járy Cimrmana, a tak je asi nejvyšší čas se rozloučit. Alespoň někdy do příště.
Milan Hruška

Otto z Kuřimi, syn Josefa,
vnuk Františka, pravnuk Matěje z České

Jaroslav z Jinačovic, syn Vincence, vnuk Vincence, pra
vnuk Matěje z České

Nuzířov, po staletí sídlo rodu Jebáčků, kolem roku 1940
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Důležitá oznámení

Železný šrot
U

V sobotu 12. Ĝíjna 2019
od 8.00 – 10.00 hod.
se uskuteþní sbČr železného šrotu
u Obecního úĜadu ýeská.

Obec ýeská
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OBEC ýESKÁ 2019
mobilní svoz odpadĤ
PĜistavení kontejnerĤ probČhne

v sobotu 16. listopadu 2019
od 8.00 do 11.00 hodin.
u Obecního úĜadu ýeská.

Co lze odevzdat pĝi mobilním svozu:
Velkoobjemový odpad
– rozmčrné odpady z domácností – koberce, starý nábytek…
Nebezpeÿný odpad
– oleje, brzdové kapaliny, barvy, ĝedidla a jiné chemikálie vÿetnč
zneÿištčných obalĥ z tčchto odpadĥ, akumulátory, monoÿlánky, hnojiva,
ÿistící prostĝedky a léky, elektrospotĝebiÿe z domácností atd.
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Taneþní studio Stabil studio Brno
velký sál TJ Sokol ýeská

PěIJĆTE SI NEZÁVAZNċ
VYZKOUŠET PRVNÍ TANEýNÍ LEKCI!

úterý 8. 10. – 26. 11. 2019
od 19.30 do 21.00 hodin

TANEýNÍ KURZ
PRO DOSPċLÉ
zaþáteþníky

srozumitelnou formou výuky
vás zkušení a trpČliví lektoĜi
nauþí klasické spoleþenské tance
(waltz, tango, valþík, quickstep, cha-cha, rumba, jive),
abyste s elegancí a noblesou vpluli
do nadcházející taneþní sezóny
poþet míst v kurzu omezen

lektoĜi : Renata ěezáþová a Martin TĤma
zkušení a trpČliví lektoĜi spoleþenského tance

cena kurzu – 1.150 Kþ / osobu / 7 lekcí
informace:
telefon.739 359 688, e-mail.info@stabilstudio.cz
www.tanecni-skola-brno.cz
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ČTVRTEK

17-19 hod

ÚTERÝ

17-19 hod

Od října 2019 bude knihovna otevřena vždy v ÚTERÝ
(místo čtvrtka), otevírací hodiny zůstavají stejné, tj. od
17 do 19 hod.
Děkuji za pochopení.
Vaše knihovnice Leona Chadimová
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Skauti na Vranově přijmou nové členy!
Nemůžete se rozhodnout, jakou volnočasovou aktivitu zvolit pro vašeho syna?
Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv. Skauti jezdí
na výpravy a letní tábory, poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší
různé sporty, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému
možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.
Na Vranově působí už od 6 let některé družiny 91. skautského oddílu, a to – Zelená
šestka vlčat (kluci 7 – 11 let) a skautská družina Jelenů (kluci, kteří již vyrostli z vlčat
– 12–15 let). V těchto družinách jsou většinou kluci z Vranova, z Lelekovic a České.
Kluky v našem oddíle vedou zkušení vedoucí, kteří dokáží připravit dobrodružný
program a nezapomenout u toho na bezpečnost.
A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si,
že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje
více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravu nebo výběru
pohorek!
Zelená šestka vlčat ráda přijme i Vašeho syna, nejlépe z první až třetí třídy základní
školy. Schůzky jsou každé pondělí na Vranově v klášteře od 17:00 do 18:30 hod.
Vaše dotazy rád zodpoví vedoucí V. Procházka na emailu vpsalvehaus@centrum.cz
nebo na telefonu 732521571.
Více informací o našem oddíle zjistíte také na webových stránkách
https://91.ignisbrno.cz/.
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Plánované akce
29. 9. 2019
4.–6. 10. 2019
12. 10. 2019
2. 11. 2019
10. 11. 2019
16. 11. 2019
		
17. 11. 2019
23.–24.11.2019
29. 11. 2019
1. 12. 2019
5. 12. 2019
6. 12. 2019
14. 12. 2019
21. 12. 2019
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Divadelní představení Past (hosté)
18 hod. v sokolovně
Tradiční hody
Sběr železného šrotu			
8–10 hod. u OÚ
Kácení máje
Čedivadlo – „Recept na pohádku“
Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu		
8–11 hod. u OÚ
Lampiónový průvod s uspáváním berušek
Tradiční charitativní jarmark
Výroba adventních věnců
Rozsvěcování vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Předvánoční posezení seniorů
Koncert obcí Ponávka – Rybova mše
kostel Vranov
Starostův pohár – turnaj ve fotbale
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Výroční pouť na Vranov 1. 9. 2019

Letos v rámci sdružení obcí Ponávka vznikly dvě nové informační tabule
k poutní cestě, umístěné v naší obci (u kapličky a u nádraží).
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: 30. listopadu 2019
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