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Zprávy z České
Volby nově v komunitním centru!

Volby do obecního zastupitelstva a Senátu se letos uskuteční 
v pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 24. 9 od 8.00 do 14.00 hod. 

v budově nového komunitního centra, Česká č. 83. 
Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne

v pátek 30. 9. od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 1. 10. od 8.00 do 14.00 hod.

rovněž v budově nového komunitního centra, Česká č. 83.
Pro volby do Senátu může volič hlasovat na voličský průkaz i v jiném volebním 
okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu.
Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu.
Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz 
hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
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Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části 
nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části 
hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do 
zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzu-
lární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu 
a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které 
kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán 
průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb. Pro žádost o voličský průkaz není 
předepsaný formulář. Je možné využít tiskopis na webových stránkách obce Česká – 
Hlavní menu – lišta volby.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 16. září 2022
na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji to-
tožnost.
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (8. září 2022). Předá jej 
osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s  ověřeným podpisem voliče, nebo jej 
voliči zašle.
Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osob-
ně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ vo-
lebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak 
mu komise hlasování neumožní.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky.
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Pomoc přímo v místě bojů 

Dlouho jsme přemýšleli, komu věnovat peníze vybrané pro potřebu ukra-
jinských uprchlíků, kteří měli dorazit do České. Přes prověřené kontakty se 
nám naskytla příležitost podpořit humanitární službu PAX, působící přímo na 
Donbase. Aktuálně pomáhá při evakuaci lidí z míst ohrožených bojem a zpro-
středkovává postiženým pomoc v zázemí. Příspěvek 17 400,– Kč vybraný při 
koncertě u Baumannů tak putoval přímo na frontovou linii k akutně ohrože-
ným lidem. Aktuality z práce služby PAX můžete sledovat na jejích faceboo-
kových a webových stránkách. Všem dárcům ještě jednou srdečně děkujeme! 

Starostka Jana Chiniová

Kdo si hraje, nezlobí
Zveme maminky s dětmi na společná setkávání v komunitním 
centru. Rádi bychom se scházeli od října jednou týdně. Ideální 
věk dětí je přibližně 0–3 roky.

V případě zájmu se prosím ozvěte na číslo
773 28 93 28.

Zdenka Adamu, Lenka a Míša Pavelkovy



ÚKLID   OBCE 
Žádáme občany, aby si uklidili 
chodník a krajnici před svým 
domem či zahradou. Shrabky 

nechávejte na větších hromádkách. 
V pondělí 25. 9. 2022  

se budou odvážet. 
                          Obec Česká 

                                       
                                                                                                                                                                           

 

 

 

OBEC ČESKÁ 2022 
 mobilní svoz odpadů 

 
Přistavení kontejnerů proběhne 

v sobotu 29. října 2022 od 8.00 do 11.00 hodin. 
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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Den Ponávky
Letošní společný výlet obcí Česká, Lelekovice a Vranov nezačínal zrovna 

nejvlídnějším počasím, celé ráno pršelo. Přesto se sešla docela slušná skupinka 
nezlomných turistů a vyrazila směr nově opravená rozhledna na Babím lomě. 
Na tu jsme došli mokří svrchu i zevnitř, protože svižný výstup v podmínkách 
připomínajících tropické deštné pralesy nám dal zabrat. Na rozhledně starosta 
Lelekovic Aleš Mikauš stručně pohovořil o proběhlé opravě a rozdal pamětní 
kartičky s razítkem. Následoval sestup směr Lavky, u kterých mělo následovat 
tradiční občerstvení. Nutno dodat, že tentokrát ho předcházela pověst mimo-
řádného sponzorského daru a očekávání, že se tu opravená rozhledna řádně 
oslaví. Tak to se úplně nepovedlo, kdo si nepospíšil, měl smůlu. I obsluze bylo 
trapné odhánět některé nenasyty, aby vybylo na ostatní. Nevybylo, příště radši 
svačinu s sebou. Ale rozhledně to na kráse neubralo, děkujeme obci Lelekovice 
a všem, kdo se na jejích opravách podíleli. A jí samotné přejeme další spokoje-
ná léta uprostřed zájmu turistů z celého širokého okolí!
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Letos žádná dovolená, práce na vlastním 
baráku šla stranou, ale stálo to za to! 
Spokojená rodinka Viléma Pavelky na 
rozhledně, na které v posledním roce 
strávil většinu času. Opravy se kvůli 
komplikacím a dalším požadavkům 
protáhly téměř až do slavnostního 

otevření při výletě Ponávky.



Sedmiradostná pouť
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Sokolovna oslavila 100 let svého trvání!
Hned následující sobotu po slavnostním znovuotevření rozhledny na Babím 

lomě, 3. září 2022, jsme oslavovali další úctyhodnou stavbu – naši sokolovnu! 
Vždyť se ve výborné kondici dožila už krásné stovky! Na výstavě starých fotek 
a dokumentů jsme mohli zavzpomínat na dávné časy, sokolské nadšení uplynu-
lých let se pokusil zprostředkovat i sbor Magnificat s Inkou Pospíšilovou, který 
se tentokrát pustil do starých sokolských pochodů. A soubor Javorníček vnesl 
do sokolovny mladistvý elán, který by v ní nikdy neměl chybět.
Projev paní starostky při této slavnostní příležitosti:

Vážené dámy a pánové, bratři sokolové a sestry sokolky, milé děti!
Naše sokolovna slaví 100 let. Takový věk u stavby ještě moc neznamená, 

známe i mnohem starší budovy. Zato pro lidský život je stovka už vzácné jubi-
leum. Málo z nás má to štěstí, že se ho dočká. A mně se chce při ohlédnutí za 
stovkou naší jubilantky spíš použít to křehčí lidské měřítko a zavzpomínat na 
životy těch, kteří byli s naší sokolovnou svázaní.

Z bratří zakladatelů našeho Sokola už dnes nikdo nežije, ale některé jsme 
stihli poznat. Byli to naši rodiče, dědové a babičky, strýcové a tety…  Jim patří 
především dík za ten odvážný krok, kdy se rozhodli vzít na sebe riziko a pustili 
se do stavby vlastního stánku. Jen pro zajímavost: sousední Kuřim otvíral svou 
sokolovnu až o 7 let později, Lelekovice dokonce až o 18 let později a i stará 
sokolská jednota v Řečkovicích se k ní dopracovala až v r. 1926, tedy čtyři roky 
po nás.

Zlí jazykové by mohli tvrdit, že za tím odvážným rozhodnutím beztak stojí 
jen hašteřivost a spory s hospodským Baumannem a jeho manželkou. Ti to-
tiž vyhodili naše sokoly z „cvičebního“ sálu v hostinci. No, možná to byl ten 
rozhodující šťouchanec, ale nenechme se mýlit – bez ohromného odhodlání, 
svornosti a víry v budoucnost by k takovému rozhodnutí nemohlo dojít. A tak 
ty spory berme spíš jen jako potvrzení známého přísloví, že všechno zlé je 
k něčemu dobré.

Tak vedle prastaré hospody vyrostla v obci i další budova sloužící pospolité-
mu životu, místo k posilování nejen těla, ale i ducha, jak to známe ze sokolské-
ho hesla: Ve zdravém těle zdravý duch. Mnozí vzpomínáme na mladá léta, kdy 
jsme do sokolovny chodili pravidelně cvičit, a na všechny ty maškarní bály, 
hody, ostatky a další akce, které se tu odehrávaly.

Bohužel byly i časy, kdy sokolovna svému poslání nemohla dostát, slavné 
chvíle i u ní střídaly doby zlé, jak tomu v životě bývá. To se snaží alespoň letmo 
zachytit naše výstava, k jejíž prohlídce vás zvu.



Sokolovna ale všechny tyto zlé časy přečkala, přežila i střídání majitelů, až 
skončila v rukou obce. V nové době se dočkala dvou důkladných oprav a já 
jsem ráda, že vroucí přání bratří zakladatelů, aby sloužila ke cvičení a ku pro-
spěchu i budoucím pokolením, se stále naplňuje.

Dovolte mi, abych na závěr popřála naší sokolovně řadu dalších spokoje-
ných let, kdy bude moci plnit své poslání, a abych skončila starým sokolským 
pozdravem: Nazdar!
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Komunitní centrum – život další stavby začíná! 
Stejného dne, kdy naše sokolovna slavila stovku, bylo slavnostně otevřeno 

i zbrusu nové komunitní centrum. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny 
místnosti a vyslechnout fundovaný komentář autora budovy Ing. arch. Davida 
Taslera. Seniorky Klasu jako první využily zázemí nového centra a napekly pro 
příchozí chutné koláčky. Těšíme se, že centrum bude brzy sloužit všem a každý 
si tu najde aktivitu, která mu bude blízká. 
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KLAS – Klub aktivních seniorů Česká v nové klubovně

Senioři KLAS v České zahájili svoji činnost po prázdninách v nově 
otevřeném „Komunitním centru“ v Nové ulici přednáškou na téma „Poutní 
místo – Vranov“. Zajímavé povídání s promítáním o vzniku kostela ve Vranově 
si připravil bratr Milan z vranovské farnosti. 

Aktivně jsme se zúčastnili příprav oslav 100. výročí sokolovny a Dne 
otevřených dveří „Komunitního centra“, kde seniorky v nové klubovně napekly 
na tyto oslavy tři druhy koláčů.

Ani o prázdninách KLAS nezahálel, navštívili jsme zámek v Kroměříži 
a v Miloticích, dále jsme se vydali s KLASem Lelekovice na zájezd do Prahy, 
kde nám paní senátorka Vítková zajistila komentovanou prohlídku Senátu ve 
Valdštejnském paláci.

V nadcházejícím období připravujeme řadu zajímavých akcí, např.  
návštěvu výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, komentovanou 
prohlídku kostela ve Vranově, s KLASem Lelekovice zájezd do Boskovic.

Srdečně zveme všechny seniory na připravované akce – program 
schůzek je k dispozici na stránkách obce.

Liba Šebrlová

Bratr Milan poutavě přednáší o poutním kostele na Vranově
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Na zámku v Miloticích

Výlet do Prahy a setkání se senátorkou Vítkovou v budově Senátu
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