
Občasník obyvatel a přátel obce Česká

5 / 2020

Zprávy z České
Vážení spoluobčané, milé děti!

Letošní rok s životem obce zamával, jako už dlouho nepamatujeme. Pro většinu 
z nás to nebylo nijak příjemné. Před námi jsou ale první „covidové“ Vánoce a já nám 
všem přeji, abychom si je nenechali zkazit. I když množství společných zážitků, které 
k těmto svátkům patří, bude asi také omezeno. 

Tak jsme už na začátku adventu přišli o společné rozsvícení vánočního stromu. 
Alespoň jsme se ale pokusili potěšit vás „náhradním“ klipem, který jsme natočili pře-
devším díky p. doktoru Lukáši Pospíšilovi z Lelekovic k vašemu obveselení a ad-
ventnímu naladění. Najdete ho na kanále YouTube, pokud do vyhledávače zadáte: 
Rozsvícení vánočního stromu Česká 2020. 

Jarmarečníci z tolik oblíbeného farního charitativního jarmarku také nezahálejí. 
Přispět na dobrou věc můžete ještě do konce roku. Je radost vidět, že ani přes únavná 
omezení lidé neztrácejí elán a ochotná srdce. 

Chtěla bych poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří na podzim vysadili stromy 
podél nové cesty, oživující krajinu našeho nejbližšího okolí. Stejně jako těm, kteří se 
v září podíleli na úklidu přírody v rámci akce „Ukliďme Česko“. Je radost vidět, že li-
dem na našem okolí záleží. 

Nové hrnečky na punč už na vás čekají na OÚ. Snad si jich alespoň příští rok 
pod vánočním stromem užijeme!
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O to víc zamrzí, když někdo naopak przní to, na čem jiní pracovali. Asi mnozí z vás 
zaznamenali novou „výzdobu“ graffity na zbrusu nové zastávce a opravené kapličce. 
Pokud jste si něčeho (někoho) podezřelého všimli (nebo i v budoucnu všimnete), bu-
deme rádi, když nás upozorníte (nebo rovnou zavoláte policii). 

Vánoce jsou ale časem vděčnosti, radosti z nového života, a to navzdory všem ne-
příjemnostem našeho světa. Jsou obdobím, kdy se i my dospělí znovu stáváme tak tro-
chu dětmi, vzbuzují v nás vzpomínky na časy, kdy jsme sami byli otevření překvape-
ním a  zázrakům. Svátky plné očekávání a naděje. Jako dospělí moc dobře víme, jak 
snadno se naše sny hroutí a jak je někdy těžké naději udržet. Ale Vánoce nás na naší 
cestě životem mají povzbudit. I v bídných podmínkách stojí za to vytvořit místo pro 
laskavost, nezahořknout, věřit v dobrou budoucnost. O Vánocích tu laskavost ztěles-
ňují jesličky s obletovaným Ježíškem. Vždyť právě v nich se naplňovala Boží vůle. 
Kolik to pastušků na pokyn andělů spěchalo k Betlému se svými dary! Nikdy totiž ne-
můžeme vědět, co z takového chléva může ještě jednou vyrůst… 
Přeji vám všem krásné a pokojné svátky, bohatou nadílku pod stromečkem (i my jsme 
se k ní letos rozhodli přispět skromným dárkem – přiloženým kalendářem) a snad už 
veselejší a požehnaný rok 2021!

Vaše starostka 
Jana Chiniová
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Kurz angličtiny se úspěšně rozjel!
Na první lekci dorazilo 6 statečných studentek. Scházet se budeme vždy v úterý 
v 15 hod. v sokolovně. Začínáme od úplných základů, stačí poznámkový blok s sebou, 
učební materiály dodám. Na další výuku se těší

Jarmila Hanzlíčková

Kniha 120 let  zvonařství rodu Manoušků
k dostání na OÚ

Pan Manoušek při své poslední návštěvě České přivezl s sebou i několik kusů své nové 
knihy. Kdo by si ji chtěl prohlédnout nebo ještě rychle obstarat pěkný dárek pod stro-
meček, může se zastavit na OÚ. Cena 350,– Kč (ušetříte na poštovném).

Pozor na zloděje!
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost ochraně svého majetku, množí se krádeže po domech!

Naše knihovna krásnější a barevnější…
Srdečně zveme stávající i nové čtenáře do knihovny v České. Pozvání patří zejmé-

na těm menším čtenářům, protože se v létě podařilo díky ochotnému přispění obce do 
dětského oddělení pořídit nové vybavení. Nejnovější knižní přírůstky si děti mohou 
prohlédnout a vybrat z nového a přehledného žlutého stojanu, mohou si s vybranou 
knížkou sednout na podsedák na barevný koberec pod velkou lampou a snad je potěší 
i nová velká tapeta s motivy písmenek na stěně.
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Jarmarečníci informují:
„KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY. KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.“

Jan Werich
Vážení a milí příznivci každoročního charitativního jarmarku! Až do konce letošní-

ho roku se můžete zúčastnit distanční formy této každoroční akce!
Letošní jarmark probíhá formou sbírky, do které může přispět každý. Výrobce po-

vzbuzujeme k vlastní aktivitě. Vyrábějme. Nabízejme své výrobky v okruhu svých 
přátel, výtěžek připojme do sbírky. Inzerujme či nakupujme jarmareční zboží na 
Facebooku či webových stránkách farnosti Vranov u Brna. Jakákoliv iniciativa na pod-
poru společné věci je vítána.

Doposud se nám podařilo shromáždit, inzerovat a prodat mnoho zajímavých výrob-
ků a částka na účtu Papežských misijních děl pomalu narůstá.

Její výši můžete sledovat na webu farnosti, kde se můžete také potěšit několika vi-
deoklipy, vytvořenými právě pro letošní mimořádný ročník jako poděkování za vaši 
podporu.

Letošní sbírka půjde na projekt Papežských misijních děl podporující děti v Sýrii, 
jejichž situace se kvůli občanské válce zhoršuje každým dnem. Tento projekt hradí 

Dospělým čtenářům sice koberec k „natáhnutí“ nabídnout nemůžeme, ale láka-
dlem může být mnoho nových knižních přírůstků do fondu, neboť toto léto i podzim 
byly mimořádně bohaté na dary knihovně. Před koncem roku ještě přibydou již tradič-
ně další úplné knižní novinky. Na čtenáře se po opětovné nucené pauze moc těšíme, 
o všech aktuálních opatřeních či omezeních budete i nadále informováni prostřednic-
tvím webových stránek knihovny a obecní vývěsky.

Stále v knihovně platí i nabídka donášky knih domů pro ty, kteří se do knihov-
ny sami nedostanou, či třeba mají nařízenou karanténu. Vybírat můžete z katalogu na 
stránkách knihovny či kontaktovat mailem či telefonicky knihovnici – knihovna.ces-
ka@seznam.cz, tel. 734 644 354.

Za obec i knihovnu Leona Chadimová
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Den Země – Ukliďme Česko(u)
Dne 19. 9. 2020 se v České uskutečnil Den Země. Tentokrát jsme v lese pod Ostrou 

horou vyklízeli starou černou skládku. Z lesa jsme vytahali asi 20 pytlů odpadků, 
většinou plastů a skla. Dobrovolníkům děkujeme za účast. Další Den Země nás čeká 
22. 4. 2021, podrobnosti budou zveřejněny na stránkách obce. 

Zdena Váňová

školné, generátory elektřiny a výživový program dětem v Aleppu a Al-Imane.
Příspěvky je možno poslat na účet PMD: č. účtu: 72 540 444/2700 VS: nevyplňovat 

SS: 1100001207 Poznámka: SÝRIE, případně odevzdat v hotovosti kontaktním oso-
bám nebo na OÚ Česká, Lelekovice a Vranov. Sbírka bude ukončena 31. 12. 2020.

Moc si vážíme vaší iniciativy a děkujeme za podporu.
Potřebujete poradit/pomoci s nákupem/prodejem/odevzdáním peněz do sbír-

ky? Kontaktujte naše koordinátory: Česká: Jitka Baumannová tel: 777 178 240, 
Bára Jordanová tel: 723 003 319 Lelekovice: Jája Bařinková tel: 777 733 900, Aneta 
Smětáková tel: 737 034 513 Kuřim: Alžběta Smětak tel: 775 961 053 Šebrov: Kateřina 
Filoušová tel: 724 787 430 Vranov: Kateřina Jetelinová tel: 724 183 498

Všechny informace naleznete na FB stránce Charitativní jarmark v České, nebo na 
webu vranovské farnosti: www.dc-vranov.cz v záložce Charitativní jarmark.

Za jarmarečníky Bára Jordanová
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Nová cesta už se pěkně rýsuje!
V průběhu listopadu proběhla výsadba keřů a stromů na nově obnovené polní cestě 

v lokalitě Vrbky. Veškerou práci na této výsadbě vykonali šikovní dobrovolníci z naší 
obce i okolí. Zasadili jsme více než 300 původních druhů keřů a téměř 30 ovocných 
stromů starých odrůd. Dřeviny byly vybrány tak, aby byly svými květy a plody co nej-
více prospěšné hmyzu a drobnému ptactvu. Všechny keře a stromy jsou chráněny drá-
těným pletivem proti poškození divokou zvěří. Na jaře nás ještě čeká setí travního po-
rostu. Stačí už jen pár let počkat, až všechno povyroste, ale už teď se můžeme po cestě 
procházet.

Pavel Baumann
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Jak to bude s Tříkrálovou sbírkou?
Tříkrálová sbírka 2021, kterou v naší obci organizuje Oblastní charita Tišnov, 

proběhne v prvních třech víkendech měsíce ledna.
(Koledníci budou mít roušky a budou dbát na zvýšená hygienická opatření.)
Její výtěžek bude použit především na nákup automobilu pro pečovatelskou službu, 

vzhledem k narůstajícímu zájmu ze strany klientů se sníženou soběstačností. Dále na 
rozvoj terénních služeb – Domácí hospic Porta Vitae a Domácí zdravotní péči. Vybrané 
peníze dále podpoří Fond individuální pomoci a Charitní záchrannou síť pro rychlou 
pomoc lidem v krizi.

Organizátoři děkují za dosavadní přízeň a štědrost.
Pokud máte zájem přispět přímo na účet Charity, zde je jeho číslo: 66008822/0800 

VS: 7770 6900
Pro případné dotazy telefonní kontakt: 545 220 773, mail: tisnov@tisnov.charita.cz
Rádi mezi sebou přivítáme nové koledníky – děti i dospělé. Zájemce prosím, aby 

mi volali na číslo 777 178 240
Jitka Baumannová

Fotografie na této dvoustraně Jitka Baumannová



8

Historická roubená stodola v České
Pavel Baumann

Na podzim roku 2019 byla rozebrána historická roubená stodola za domem č. p. 21 
(vedle kapličky). K celé akci vedly obavy o její další osud, neboť usedlost čekala de-
molice. Po dohodě s majitelem nemovitosti jsme tedy spolu s partou mých kamarádů 
restaurátorů a bratry provedli zběžný průzkum a zaměření stavby, kterou jsme násled-
ně rozebrali. Všechny původní trámy jsme označili tak, aby bylo možné celou stavbu 
znovu postavit na jiném místě. Tato stodola, ač stála dlouhé roky bez povšimnutí, je ve 
skutečnosti velice cenným historickým objektem. Je totiž jedinou z původních dvace-
ti dřevěných stodol v obci, která se zachovala až do dnešní doby.

Nemáme žádné důkazy o přesném datu vzniku této stodoly, poprvé ji však můžeme 
vidět na mapě stabilního katastru z let 1824-1836. Na této mapě vidíme Českou v tako-
vém stavu, jak ji zbudovali naši předkové, první kolonisté, kteří obec založili. Stodo-
la je stavba určená ke skladování obilných snopů a následnému ručnímu mlácení obilí, 
byla tedy nedílnou součástí každého hospodářství, i proto se domníváme, že byla po-
stavena neprodleně po založení obce.
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Na mapě vidíme deset zemědělských usedlostí po každé straně silnice. Mapa barev-
ně rozlišuje budovy podle materiálu, z nichž byly postaveny. Růžová barva patří obyt-
ným budovám a chlévům převážně z nepálených cihel (tzv. kotovic), tedy z nespalné-
ho materiálu. Žlutá označuje budovy ze spalného materiálu, tedy ze dřeva a slámy.

Bylo zvykem, že celodřevěné stodoly se umisťovaly na konec zahrady za used-
losti, a to právě z bezpečnostních protipožárních důvodu. V České bylo toto pravidlo 
dodrženo však jen částečně, některé stodoly stály vzadu v zahradě, jiné však v těsné 
blízkosti hospodářských budov, čímž tvořily jednu stranu dvora. „Naše“ stodola byla 
umístěna v zahradě, což ji pravděpodobně zachránilo. Obytná stavení i hospodářské 
budovy byly především v průběhu 20. století bourány nebo přestavovány. Tato stodo-
la se však jako jediná ze všech budov, které první osadníci postavili, téměř zázrakem 
dochovala. 

Stodolu nesla kameno-cihlová podezdívka. Půdorys tvoří tři podobně široké díly. 
Prostřední část byl mlat, tedy prostor, kde se obilné snopy mlátily pomocí cepů. Tato 
část byla přístupna z obou stran dřevěnými dvoukřídlými vraty. Od bočních prostor byl 
mlat oddělený roubenými stěnami s jedním velkým oknem v každé stěně. Stěny sto-
doly tvořily nahrubo otesané trámy, mezery mezi nimi však nevyplňovala vymazávka 
(jak je u roubených staveb zvykem), ale byly ponechány volné. To umožňovalo lepší 
cirkulaci vzduchu, tolik potřebnou k dosychání obilných snopů.  Vymazány byly jen 
vnitřní stěny mezi mlatem a prostorem pro ukládání snopů. Střecha byla původně jed-
noduché hambálkové konstrukce, krytá slaměnými došky. Pří rozebírání už ale stodo-
la neměla původní krov. Po přestavbě (pravděpodobně r. 1939), byla střecha předělá-
na a kryta pálenou taškou. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velice cennou stavbu, která nemá v naší obci, 
ani v blízkém okolí obdoby, rozhodli jsme se vyvinout veškeré úsilí na její záchranu. 
V současné době je stavba v rozebraném stavu uložena pod střechou. Aby se jí však 
vrátila její původní hodnota a krása, plánujeme ji v blízké době znovu postavit v Čes-
ké, jen na jiném místě. Při stavbě budou použity původní technologie. Trámy, které 
bude potřeba doplnit, nebo znovu vyrobit, budou tesány ručně pomocí seker. Na střeš-
ní krytinu použijeme slaměné došky z žitné slámy. Obec Česká celou akci podpořila 
poskytnutím prostor k provizornímu uskladnění stodoly na obecním pozemku.

Výsledkem rekonstrukce by tak měla být stodola v podobě, v jaké ji první osadní-
ci zbudovali. Pokud se záchrana stavby podaří, vzdáme tak i hold našim předkům, kte-
ří obec s neskutečnou námahou před více než 200 lety zbudovali. Tato stodola by tak 
nebyla jen cennou památkou, ale i připomínkou rolnického původu naší obce a všech 
lidí, co tu kdy žili a hospodařili.

Žádná fotografie této stodoly bohužel nemáme, a tak i její původní podobu může-
me určit jen z našich průzkumů a hypotéz. Jediná fotografie, která alespoň částečně za-
chycuje jinou stodolu v České, je stodola za domem č.p. 25. Na fotografii je zachycen 
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František Fila. Za ním po jeho pravici je vidět část roubené stěny stodoly, která byla 
právě v tomto stavení součástí hospodářského dvora.

Stodola těsně před rozebráním
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Stavba očesána na původní roubenou konstrukci.
Stěna ze strany mlatu se zbytky původní hliněné vymazávky

Počítačová vizualizace předpokládané původní podoby této stodoly



12

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. ledna 2021

Původní došková chalupa č.p. 21 stojící před zachraňovanou stodolou. Takto zde vy-
držela až do roku 1939, kdy ji podle záznamu v obecní kronice Vilém Bartoš částečně 

zboural a přestavěl. Fotografie Viléma Pavelky pořízená kolem roku 1936

Přejeme všem našim čtenářům
pokojné svátky vánoční
a mnoho zdraví a štěstí

v roce 2021!


