4 / 2020

Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Vážení spoluobčané!
Ráda bych vás oslovila v nějaké radostnější době, ale koronavirus nám ji zatím nedopřává. Tak mi alespoň dovolte, abych vám všem popřála především pevné zdraví,
a pokud také vás nepříjemná nákaza potká, co nejrychlejší zotavení!
V naší obci jsme museli oželet mnoho akcí, bez kterých jsme si to dříve nedokázali představit. Především jsou to hody, které vyžadují tolik příprav a musely být přesto
narychlo odvolány, nekonaly se ale ani akce pro děti, jako je pálení čarodějnic, dětský
den či drakiáda. Ani berušky už letos ke spánku za svitu lampionů nikdo neuloží.
Letní měsíce vypadaly jako příslib lepších časů, zato podzimní studená sprcha nás
opět všechny uvěznila v našich domovech. Můžeme alespoň v poklidu zavzpomínat na
to, co se přece jen povedlo. Zahradní slavnost v mateřské škole, při které byli předškoláci pasováni na opravdové školáky (koho by tehdy napadlo, jak se jejich první měsíce
ve škole zkomplikují!), výlet sdružení obcí Ponávka z Vranova do Lelekovic, sportovní klání Olympon. Vše si můžete připomenout na fotografiích z proběhlých akcí.

Nezaháleli ani senioři v Klasu, kteří se místo naplánovaného programu alespoň
společně vydávali na procházky. Ani to už momentálně není možné. A ohrožené jsou
pochopitelně i akce spjaté s vánočním obdobím, rozsvěcování vánočního stromu, posezení seniorů s písničkou, příprava adventních věnců...
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Ale život jde dál. Dřív nebo později budeme i na toto neradostné období už jen
vzpomínat, společenské dění se znovu rozproudí a zase „na nic nebude čas“. Snad nám
tato vynucená přestávka poslouží i k zamyšlení, rekapitulaci. Těch mínusů kolem sebe
všichni vnímáme ažaž. Přesto ale zůstává mnoho dobrého, čeho si můžeme vážit a o co
se dokonce můžeme podělit.
Proto bych vás na závěr za obec coby každoroční hostitelku Tradičního farního
charitativního jarmarku chtěla vyzvat k jeho letošní netradiční podpoře. Mnozí se na
něj připravujete dlouho předem, chystáte výrobky, které udělají radost a zároveň pomohou potřebným. Z pochopitelných důvodů nezbývá, než tolik navštěvovanou akci
zrušit a vybírat příspěvky (letos pro děti do válkou zdevastovaných měst v Sýrii) formou platby na účet. A co s vašimi výrobky, které snad už od léta doma střádáte? Radost můžou udělat, i když jimi obdarujete někoho z blízkých či známých, třeba s upozorněním, že i on může na netradiční „jarmark“ přispět!
Nejen zdraví, ale i mnoho optimismu a dobré mysli do dalších dní přeje
Jana Chiniová, starostka
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20|
netradiční

farní
charitativní
Vážení příznivci farního charitativního jarmarku,
neděle Krista Krále, tradiční termín jarmarečního
reje, se kvapem blíží a možná už někteří rukodělci
začali kupit své výrobky v krabicích od banánů.
Je více než jisté, že letošní 20. ročník bude
netradiční. A že ta opravdová výzva momentálně
není tu dvacítku pořádně oslavit, ale vůbec ji uspořádat. I když se nemůžeme společně potkat
v České v sokolovně, kde každoročně jarmareční úsilí vrcholí, poslání našeho jarmarku určitě
naplnit můžeme. A to je dobrá zpráva. Můžeme vyrábět, darovat, sdílet, zajímat se o svět, pomoci
potřebným…
Letošní jarmark se uskuteční formou sbírky, do které může přispět každý. Výrobce bychom chtěli
povzbudit k vlastní aktivitě. Vyrábějme. Nabízejme své výrobky v okruhu svých přátel.
Rozhýbejme minijarmárek, výtěžek z něj připojme do sbírky. Kdo by nechtěl prodávat, může své
výrobky třeba někomu darovat a příspěvek nechat na rozhodnutí obdarovaného.
Jakákoliv iniciativa na podporu společné věci je vítána.
Sbírka půjde na projekt Papežských misijních děl podporující děti v Sýrii, jejichž situace se kvůli
občanské válce zhoršuje každým dnem. Tento projekt hradí 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 osobám nebo na OÚ Česká, Lelekovice a Vranov.
Sbírka bude ukončena 31.12.2020. Loňský výtěžek činil bezmála 134 000 Kč, jaký bude letos?
Moc si vážíme vaší iniciativy a děkujeme za podporu.
Vaši jarmarečníci
Kontakty a info:
Česká:
Lelekovice:
Kuřim:
Šebrov:
Vranov:

Charitativní jarmark v České
Jitka Baumannová tel: 777 178 240, Bára Jordanová tel: 723 003 319
Jája Bařinková tel: 777 733 900, Aneta Smětáková tel: 737 034 513
Alžběta Smětak tel: 775 961 053
Kateřina Filoušová tel: 724 787 430
Kateřina Jetelinová tel: 724 183 498
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Důležitá oznámení
Z mateřské školy

Obec Česká oznamuje, že na základě konkurzního řízení byla dne 25. 9. 2020 do funkce ředitelky MŠ Česká jmenována paní Lenka Kohoutková

Centrum volnočasových aktivit
Na základě výběrového řízení byla pro stavbu centra vybrána firma Moravská stavební unie – MSÚ s.r.o. Smlouva s firmou byla podepsána 30. 9. 2020. Vysoutěžená cena
je 17 229 658,27 Kč včetně DPH, bez DPH 14 239 387,– Kč. Na stavbu byla přidělena dotace ve výši 5 700 000,– Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Staveniště bylo předáno 1.10. 2020
Termín dokončení 12/2021

Pomoc seniorům

Oblastní charita Tišnov oslovila naši obec
s nabídkou pomoci pro všechny rizikové
skupiny ohrožené koronavirem, zvláště
pro seniory, ale i pro ty, kteří se ocitli v karanténě nebo rovnou onemocněli a nikam
se nedostanou, příp. pro ty, kterým právě
oni běžně zajišťují péči. Pokud jste se ocitli v obtížné situaci, neváhejte využít kontaktů na přiloženém letáčku.

Nákupy domů

Pomoc s dodáním nákupu opět nabízí i naše paní prodavačka Valentina Plugari. Domluvit se s ní můžete na telefonu: 773 088 191
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Otestovat na Covid se můžete už i v Lelekovicích!

Informování o mimořádných situacích v obci,
jako jsou např. výluky v dodávkách el. energie
Opakovaně jsme již informovali o možnosti získávat aktuální informace o mimořádných událostech v obci formou SMS zpráv. Mrzí nás, že někteří byli zaskočeni nedávným vypnutím elektrického proudu v obci, ačkoli o něm systém včas informoval, stejně jako naše internetové a facebookové stránky. Znovu tedy přikládáme informativní
letáček, jak se k odběru přihlásit, doplněný o další možnosti získávání informací. Tiskoviny nemohou vždy tak pružně reagovat.
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Třiďte správně!
Firma SAKO Brno oslovila naši obec
s výzvou a upozorněním na nedostatky
při třídění odpadu. Někdy je separovaný
odpad tak nekvalitní (viz foto), že vyžaduje zvýšené náklady na dotřídění. Pokud
mají být ceny služeb zachovány, je třeba
odpad třídit podle přiloženého návodu.
Chraňte přírodu, třiďte odpad, ale prosím
správně!

7

8

OBEC ČESKÁ 2020
mobilní svoz odpadů
Přistavení kontejnerů proběhne

v sobotu 28. listopadu 2020 od 8.00 do 11.00 hod.
u Obecního úřadu Česká.

Co lze odevzdat při mobilním svozu:
Velkoobjemový odpad rozměrné odpady z domácností- koberce, starý nábytek….
Nebezpečný odpad oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných
obalů z těchto odpadů, akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a
léky, elektrospotřebiče z domácností atd.
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Kurzy angličtiny zdarma!
Letošní školní rok se naší obci nabízí jedinečná příležitost využít kurzy angličtiny zdarma. Pokud se situace kolem koronaviru uklidní, bylo by možné scházet se na lekce v obecní sokolovně vždy v úterý odpoledne. Jednalo by se především o seniory, kteří neprošli ve školních lavicích výukou angličtiny, přesto
by si rádi alespoň základy tohoto jazyka osvojili. Přijít ale můžou i mladší ročníky nebo „věční začátečníci“. Vyučovat bude p. Jarmila Hanzlíčková (roz. Pavelková) z České, které se i můžete hlásit na email: jarma@email.cz, příp. se
hlaste na obecním úřadě. Kurz se otevře podle zájmu.

Kniha 120 let zvonařství rodu Manoušků

Manouškovo zvonařství je s naší obcí už navždy historicky spjato. Při příležitosti otevření muzea tohoto zvonařského rodu v opraveném domečku na Zbraslavi se rozhodl pan Petr R. Manoušek vydat i výpravnou knihu, zachycující celou dlouhou historii firmy. Kniha v pevných deskách na křídovém papíře
(256 stran) s mnoha fotografiemi může být pěkným dárkem pro všechny, kdo
se o zvony zajímají, především pak pro pamětníky zvonárny v Kovolitu. Česká
v ní samozřejmě není opomenuta!
Objednat si ji můžete za výrobní cenu 350 Kč (+ poštovné) přímo na adrese:
Zvonařství Manoušek, U Národní galerie 488, 156 00 Praha 5, Zbraslav nebo
ještě snadněji přes email: manousek.bells@seznam.cz
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Blahopřejeme!
Náš dlouholetý kronikář a pamětník historie naší obce pan Jiří Saul v obdivuhodné
svěžesti oslavil na začátku září krásné 95. narozeniny. Srdečně gratulujeme a přejeme
do dalších let všechno nejlepší!

Klub aktivních seniorů nezahálel
Ani ztížené podmínky neodradily od činnosti seniory z KLASu. V září proběhla velmi vydařená
akce – posezení pod pergolou v sokolovně s grilováním cigáry. I v tento obtížný čas dobrá nálada rozhodně nechyběla. Pomohli jsme také upravit záhony v mateřské školce, vysadili jsme zde
bylinky, záhony dotvořili kamínky. Výbornou příležitostí k popovídání si a občerstvení byly i procházky, kterými jsme začali nahrazovat původně
plánovaný program. Momentálně nejsou možné
ani ty, ale rozhodně to nevzdáváme. Jakmile se situace zlepší, hned se smluvíme na dalším. Zatím
srdečně zdraví a dobré dny přeje
Liba Šebrlová
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Plánované akce
Obec Česká upozorňuje, že všechny akce a provoz sokolovny se budou řídit a upravovat podle aktuálních vládních a protiepidemických opatření. Je třeba sledovat aktuální
vývoj situace. Zatím není možné s jistotou říct, které akce se v budoucnu uskuteční.

Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Výlet sdružení obcí Ponávka

Na konec léta se letos musel přesunout tradiční jarní výlet sdružení obcí Ponávka. Aby
toho nebylo málo, začalo už ráno 29. 8. drobně pršet. Moje pochybnosti, zda se vůbec
někdo v takovém počasí sejde, se ale u vranovského hřbitova (odkud se tentokrát vycházelo) rychle rozplynuly, odvážlivců bylo dost. Cesta vedla netradičně, Vranov jsme
obešli méně známými pěšinami s pěknými výhledy na kostel a pak pokračovali do Lelekovic čerstvě obnovenou stezkou podél Ponávky (začíná pod čističkou). Snad i vlhké počasí přispělo k tomu, že občas působila jako pralesní pěšina, ale všechna čest těm,
kdo ji upravili do takto schůdné podoby, projít se dala suchou nohou. A kdyby snad
ne, k dispozici byla i „půjčovna lodiček“. Uznání zaslouží také nejmladší účastníci pochodu a jejich rodiče, kteří se s kočárky dotrmáceli až k lelekovské hasičce. Cigárka
s pivem totiž tentokráte čekaly
právě zde, nikoli u Lavek, jak
je zvykem.
Zvláštní pozornost zaslouží
i nově zbudovaná cesta v lesním
svahu nad Lelekovicemi, která
navazuje na stezku Dušana Peterky. Je sice trochu náročnější,
pro kočárky nevhodná, ale s velice pěkným výhledem na lelekovský kostelík a hlavně: nemusíte jít po silnici, z Vranova
až k hasičce prakticky neopustíte les. Od Lelekovic (a zvláště
Pozdravit nás přišla i p. senátorka Vítková
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jejich štědrého donátora) to byl pěkný počin, který můžete využít i vy! Stejně jako celou zprůchodněnou stezku z Vranova podél potoka, však by bylo škoda, kdyby tyto obnovené či nové chodníčky zarůstaly…
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Společná pouť na Vranov

Hned následujícího dne po výletě Ponávky se poutníci z našich obcí vydali opačným
směrem, na tradiční pouť na Vranov.

Olympon

Za menšího počtu diváků, ale v plné síle sportovců se 5. září 2020 uskutečnilo již druhé klání mezi obcemi Česká, Lelekovice a Vranov. Co si budeme povídat, přání z loňského roku nevyšlo, Lelekovice jsme z trůnu nesesadili, navíc jsme o bodík klesli i pod
Vranov, takže jsme byli nakonec třetí. Ale to nemohlo nikomu na náladě ubrat, zvlášť
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když v některých disciplínách naši borci opět excelovali. Úspěchem bylo už jen to, že se
Olympon (tentokrát pod naším předsednictvím) vůbec mohl uskutečnit, o měsíc později
by to už nešlo. I počasí bylo krásné, a tak se potěšte alespoň několika fotografiemi.

Tabulka výsledků 2020
LELEKOVICE

ČESKÁ
BĚH 60M

ŽENY

15

MUŽI

10

ŽENY

18

MUŽI

25
SKOK DO
DÁLKY

ŽENY

11

MUŽI

MUŽI

STŘELBA

ŽENY

13

MUŽI

ŽENY

16

MUŽI

MUŽI

ŽENY

11

MUŽI

11

ŽENY

24

Pan Milan
Pavelka, hlavní
organizátor
Olymponu za
obec Česká.
U něj se mohou
sportovci hlásit
i v příštích
ročnících

ŽENY + MUŽI

VOLEJBAL

ŽENY + MUŽI

KOPANÁ
PÉTANQUE

MUŽI

5
25
25

ŽENY + MUŽI

25

16

ŽENY

18

MUŽI

9

ŽENY

22

MUŽI

MUŽI

18

ŽENY

ŽENY + MUŽI

MUŽI

15
15
15

ŽENY + MUŽI

5

MUŽI

16

23
9

MUŽI

16

24
15

ŽENY

12

37
ŽENY + MUŽI

11

34

42

20
ŠTAFETA
4x250 M

MUŽI

23

8

23
BĚH 1 KM

12

32

14
12

ŽENY

42

24

VRH KOULÍ

24

VRANOV

MUŽI

21

33
ŽENY + MUŽI

ŽENY + MUŽI

MUŽI

25
5
5

ŽENY + MUŽI
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STAROSTOVÉ
BODY
POŘADÍ

186

211

187

3

1

2
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