26. číslo / 2018

Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Oznámení o době a místě konání voleb
pro volbu prezidenta České republiky
Starostka obce Česká podle § 34 odst. 1 písm. a a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby pro volbu prezidenta ČR se uskuteční dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v obci Česká je volební okrsek s místností pro hlasování
v obecní sokolovně v České, Česká 1.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Česká,
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, o možnost hlasování mimo volební
místnost.
6. V případě konání II. kola voleb pro volbu prezidenta České republiky se tyto
uskuteční dne 26. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 27. 1. 2018 od 8.00 do
14.00 hodin. Volič obdrží pro II. kolo voleb hlasovací lístky přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.
V České dne 18.12. 2017.

Ing. Jana Chiniová
starostka obce

Náš tatíčku Masaryku
Masarykovo jméno bude asi v „osmičkovém“ roce našich významných výročí
zmiňováno nesčetněkrát, nakonec už první lednové dny k tomu zavdávají dobrou
příležitost. Prezidentští kandidáti se jistě
budou předhánět v „navazování na jeho
odkaz“. No a my voliči možná zase budeme vzdychat po státníkovi Masarykova formátu a litovat, že žijeme v marastu
dnešní doby, kdy se nám takových osobností v politice nedostává.
Možná bychom se ale při bližším pohledu podivili, jak taková prvorepubliková demokracie ve skutečnosti fungovala. Panovala přísná cenzura, snad i proto
na nás ještě dnes toto období působí jako
„idylka“, vždyť kritické a nepohodlné názory se zkrátka v tisku eliminovaly. Politiku Hradu pomáhala střežit řada špiclů
a donašečů, jejichž mnohdy pochybné informace posloužily k likvidaci možných
konkurentů. Prezident Masaryk si ponechával kompetence, za které bychom dnes
kteréhokoli z kandidátů osočili jako nedemokratického diktátora. I proto se mohlo
stát, že za dvacet let trvání první republiky se v ní vystřídalo devatenáct vlád, ačkoli volby proběhly jen čtyřikrát. Doba to
tehdy byla oproti zdání velice neklidná.
Kult „tatíčka Masaryka“ se programově budoval a žárlivě střežil. Masarykovy
zásluhy na vzniku státu jistě nemůže nikdo popřít, problém je, že zásluhy mnoha
jiných byly také mimořádné, takže jedinečnost Masarykovy úlohy by mohly tak
trochu zastínit, a někdy mu ani příliš nelichotily. A tak třeba vydání knihy české2

ho diplomata Antonína Svatopluka Kaliny, ve které na základě dokumentů z amerických vládních archivů dokazuje, že na
Wilsonův souhlas se vznikem našeho státu mělo rozhodující vliv především vystoupení našich legionářů proti bolševikům v Rusku, jaksi nebylo žádoucí. Kniha s názvem Krví a železem a podtitulem
Krví a železem dobyto československé
samostatnosti mohla vyjít až v r. 1938.
Proč? No protože bylo známo, že tento
odpor proti bolševikům v Rusku se odehrál v rozporu s Masarykovou vůlí a pokyny Národní rady. Legionáři, tlačení tehdy bolševiky i Masarykem k odzbrojení,
se ocitli na samém okraji možnosti přežití a nakonec napůl odzbrojení bojovali o holou existenci. Není se co divit, že
bolševikům nedůvěřovali, Masarykovi se
vzepřeli a postupovali podle „vlastního
pořádku“. Tento úspěšně vedený heroický odpor završený obsazením celé transsibiřské magistrály (mimochodem tím zabránili masivnímu přísunu zajatců – nových sil protivníka – na západní frontu!)
natolik zaimponoval samotnému americkému prezidentovi Wilsonovi, že změnil svůj dosavadní pohled na budoucnost střední Evropy (do té doby se přikláněl k zachování velkého mnohonárodního
státního celku, pokračovatele RakouskoUherska). Nebylo to tedy ani tak diplomatické snažení, jako jasný ohromující důkaz naší síly, co nakonec rozhodlo o vzniku naší samostatnosti.
Ostatně podobně impozantním způsobem dosáhli legionáři už úspěchů u před-

bolševické ruské vlády, která na cizí jednotky ve vlastní armádě nahlížela poněkud podezíravě: po obdivuhodném úspěchu u Zborova se situace radikálně změnila a budování čs. dobrovolnické armády již nebyly činěny žádné překážky (podrobně tyto okolnosti zachycuje životopisná kniha o generálu Stanislavu Čečkovi Bratr Generál od Metoděje Pleského).
Byli to tedy především vynikající velitelé a jejich oddaní „bratři“ odhodlaní jít za
nimi i na smrt, kteří nakonec rozhodli na
mezinárodní úrovni o naší samostatné budoucnosti.

Teď už je jasné, proč byla Kalinova kniha Hradu tolik nepohodlná (vždyť
„prezident Osvoboditel“ byl krůček od
toho, aby legionáře v bolševizujícím Rusku pohřbil a tím možná i naděje na samostatný stát!). Smutné je, že se „nezačerňovaly“ jen knihy, ale vcelku nevybíravě se
umlčovali i nepohodlní lidé. A tak mnohá
jména těch, kteří měli na vzniku státu lví
podíl, jsou pozapomenuta nebo pošpiněna
a málokdo na ně (v dobrém) vzpomene.
Ale proč takové chmurné nahlížení

do minulosti na začátku roku, před prezidentskými volbami? Abychom si řekli, že
nic nestojí za to a nejlépe se na všechno
vykašlat, když už ani na toho Masaryka
nebylo spolehnutí? Právě naopak, možná právě proto, aby nám došlo, že si nežijeme přes všechny skandály a nespravedlnosti zase tak špatně a vzdychat po minulosti nemá moc smysl. A snad abychom
si uvědomili, že i politici jsou jen lidé se
svými klady a zápory, a ačkoli jsou nejvíce vidět, o osudu naší země možná rozhodují daleko více opomíjení „bezejmenní“, kteří to nevzdávají a zarputile bojují o svoji budoucnost. Jako ti legionáři, kteří sotva tušili, že zrovna pokládají rozhodující argument pro založení státu, když se rvali v krušných
podmínkách o holé přežití. To, že se
dokázali v pravý okamžik semknout
a neztratili odvahu a víru, bylo rozhodující.
Těším se na to, že letošního roku
budeme mít možnost v naší obci zavzpomínat právě na takové „bezejmenné“. Vždyť jen do naší obce se ze
sibiřské anabáze v Rusku vrátili čtyři legionáři. Byla bych ráda, aby při oslavách konce Velké války a založení našeho samostatného státu nezůstalo jen u obligátního připomínání Masaryka a Beneše, ale abychom si přiblížili právě ty méně
známé hrdiny, ať už se protloukali na jakékoli frontě. Proto bych Vás chtěla ještě
jednou poprosit, máte-li nějaké upomínky
na svoje předky z této doby a byli-li byste
ochotní se o ně s námi podělit, abyste se
mi ozvali. Děkuji,
Daniela Hrušková
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Důležitá oznámení
POPLATKY na rok 2018
Vážení občané, pro rok 2018 jsou v obci Česká vybírány poplatky
– v hotovosti na Obecním úřadě Česká v úřední dny: Po, St 7.30 – 12.00 hod.
a 13.00 – 17.00 hod.
– platbou na účet obce č. 1348822309/0800
Jako specifický symbol zadejte číslo popisné vašeho domu, jako variabilní
symbol zadejte:
– za platbu odpadu č. 1340
– za platbu psa č. 1341
Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je
poplatek odváděn.
Příklad: tříčlenná domácnost + pes
Petr Nový 500,- Kč – 1. poplatník – odpad
Jana Nová 500,- Kč – 2. poplatník – odpad
Martin Nový 500,- Kč – 3. poplatník – odpad
Petr Nový 200,- Kč – poplatek za psa
Pokud využijete bezhotovostní platbu a došlo u vás ke změně (např. počet členů
domácnosti atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká.
Sazba poplatku za odpad dle čl. 4 OZV č.1/2012 činí 500,- Kč na poplatníka.
Občané jsou povinni opatřit si dostatečný počet sběrných nádob (110 l – 240 l).
Svozový den je čtvrtek.
Místní poplatek ze psů dle OZV č. 2/2016 činí za každého psa 200,- Kč
Obecně závazné vyhlášky týkající se povinnosti hrazení poplatků jsou
k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na webu obce.

!!! Splatnost do 31. 3. 2018 !!!
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Tradiční Tříkrálová sbírka letos v naší obci proběhne ve dnech
6. 1. 2018 a 13. – 14. 1. 2018.
Vedoucí skupinky je vždy dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Číslo
průkazu koledníka se shoduje s číslem zapečetěné pokladničky opatřené razítkem obce Česká a podpisem starostky. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně
Charita Česká republika. Výtěžek letos v našem regionu poputuje na podporu
péče o seniory a nemocné, domácí hospicovou péči, chráněné bydlení pro mentálně a tělesně postižené, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a další užitečné projekty.

Plánované akce
19. 1. 2018
3. 2. 2018
10. 2. 2018
25. 2. 2018
17. 3. 2018
25. 3. 2018

– Obecní ples
– Myslivecký ples
– Fašank – Ostatky
– „Pirátská pohádka“ – představení spolku Čedivadlo
v sokolovně v 16 a v 18 hod.
– Návrat zvonů II. – pokračování poutavé přednášky
pana Manouška a představení další zvonohry z jeho dílny
– Maškarní bál pro děti

Taneční studio STABIL STUDIO Brno pořádá od 16. 1. do 20. 3. 2018
vždy v úterý od 19,30 do 21,00 hod. v sále sokolovny v České

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ

Cena 2 800,- Kč/pár/9 lekcí
Přijďte si nezávazně vyzkoušet první lekci zdarma!
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Nový projekt Mikroregionu Ponávka
Kdo se jen trochu zajímal o historii naší obce, patrně dobře ví, že vznikla „na
cestě“, tedy na staré významné trase z Brna do Čech. Dávno před tím, než obec
založili kolonizátoři z Čech, stávala zde zájezdní hospoda se servisem odpovídajícím tehdejší době (doložená je už z 16. stol.). Tehdy ještě Lelekovská hospoda nebo také Hospoda v poli tak nabízela nejen možnost dobrého jídla a pití,
přespání, ale bylo postaráno i o koně, při hospodě fungovala kovárna a dokonce bylo možné zjednat si přípřež do blízkého prudkého stoupání na Červený kopec (po dnešní svitavské).
Zaobírat se starými cestami a zkoumat jejich pravděpodobnou trasu přímo
v terénu se stalo životním koníčkem nemála nadšenců. U nás nelze nevzpomenout historika PhDr. Rostislava Vermouzka, který svou neúnavnou průzkumnou prací přispěl na tomto poli řadou nových objevů a poznatků a je dodnes citován a respektován.
S naší obcí je zkrátka cestování již historicky spjaté, a ať to s sebou nese výhody či nevýhody, asi na tom moc nezměníme. Odjakživa se tudy cestovalo,

Návrh posezení s vyhlídkou v Lelekovicích na Pasekách
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ať už za obchodem, prací, táhla tudy vojska... Neméně důležitý význam mělo
v minulosti ovšem i cestování za duchovními cíli, na různá poutní místa. Chodilo se pěšky, často dlouhými a namáhavými trasami, a k známým poutním
místům se sbíhaly poutní cesty z mnoha směrů.
Vzhledem k blízkosti významného poutního místa na Vranově je pochopitelné, že taková cesta vedla i skrze naši obec. Poutníci kolem „naší hospody“ od
pradávna chodili na Vranov z Jinačovic, z Ivanovic a dalších míst. Poutní cesta Česká – Lelekovice – Vranov tedy spojovala naše obce dávno před tím, než
vznikl náš „Mikroregion Ponávka“, a je tak historickým pojítkem našich obcí
od nepaměti. Už proto jsme uvítali iniciativu vzešlou od Ing. Pavla Jordana na
obnovení a oživení starodávné poutní cesty v lesích mezi Lelekovicemi a Vranovem a rozhodli jsme se v rámci našeho mikroregionu k jeho projektu „Sedmiradostné cesty“ připojit.
Mikroregion Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov (předsednictví v roce 2017 vykonávala obec Česká) – nechal vypracovat studii, podle
které by se mělo při budování postupovat. Duchovní část stezky bude v kompetenci Ing. Pavla Jordana, „otce myšlenky“, který již na vybudování kapliček
spolupracuje s vynikajícím lelekovickým malířem Milivojem Husákem (viz
text zaslaný Ing. Jordanem dále). Mikroregion Ponávka si vezme na starost turisticko-rekreační část, tedy vybudování zastavení s posezeními, osazení informačních tabulí atd. Trasa je naplánována opravdu pěknými partiemi s krásnými
výhledy, na které poutníky od původní historické cesty zavedou značené odbočky, a uspokojí tak i náročné turisty.
Symbolicky bude cesta začínat u kapličky v České, aby tak propojila dvě
místa zasvěcená Panně Marii. Zde bude umístěn informační panel a poté se již
cesta napojí na tu historickou směrem k nádraží, kde bude druhý informační panel. Další odbočka od historické trasy provede putující kolem kostela sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích, krásná vyhlídka na kostel a obec by měla být zbudována ve stráních na Pasekách. Samotná duchovní cesta „Sedm radostí Panny
Marie“ bude začínat za Lelekovicemi, měřit bude asi 4 km a v závěru z ní bude
možno odbočit k další vyhlídce, tentokráte na Vranov. Cíl trasy bude pochopitelně u kostela Narození Panny Marie na Vranově.
Věříme, že sdružení Ponávka tímto projektem přispěje nejen k rozšíření obzorů obyvatel našich obcí, ale především jim poskytne další možnosti příjemně strávených chvil uprostřed našeho krásného okolí a prostor k dalšímu milému společnému setkávání.
7

Trasa poutní cesty vyznačená v turistické mapě

Model kapličky v terénu
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Představujeme záměr obnovení poutní cesty z České na Vranov
„Šel sem po pótnické…“, nebo „vokolo vobrázku na Vranov…“ jsou jen dva
zlomkovité úryvky běžné řeči, které často vyslovujeme, aniž si uvědomíme,
jaký historický obraz kdysi skutečné a využívané poutní cesty v našem regionu se v těchto slovech ukrývá. A tak se zrodila myšlenka obnovy jedné z mnoha historických cest…
Obnovení poutní cesty na mariánské místo Vranov vytváří prostor pro oživení historického povědomí občanů našeho regionu. Historický a duchovní
význam cesty je v současné době posílen o další důležitou funkci rekreační.
Začátek cesty u kapličky v České ne náhodou symbolizuje spojení dvou míst
zasvěcených Panně Marii. Upoutávku na poutní cestu a informační tabuli naleznou poutníci a turisté také na vlakovém nádraží v České a na náměstí v Lelekovicích (před hotelem Babí lom). Trasa bude pro snadnější orientaci průběhu označena logem. Sedm kapliček, symbolizujících sedm radostí Panny Marie,
bude postaveno na tradiční poutní cestě mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie na mariánském poutním místě
na Vranově. Drobné kapličky z umělého kamene z dílny brněnského kameníka
a restaurátora Jiřího Zimovčáka budou zdobeny obrazy lelekovického malíře
a výtvarníka Milivoje Husáka a každé zastavení bude postupně doplněno dřevěnou lavičkou. U třetího zastavení je plánována rekonstrukce lesní studánky,
kaplička u Vranova bude realizována jako funkční zvonička – se zvonem z dílny pana Petra Rudolfa Manouška. Na zadní straně každé kapličky bude instalována malá tabulka se jmény donátorů, kteří finančně podpoří pořízení konkrétní
kapličky. Při financování projektu poutní cesty je stěžejní myšlenkou zapojení občanů regionu do realizace společného díla a tím i vložení „vlastní historické stopy do krajiny“ pro příští generace. Poutní cesta svojí délkou, situovaností a profilem vytváří prostor nejen pro přijímání duchovních impulzů, rozjímání
a meditaci, ale stane se i příjemnou a bezpečnou vycházkovou trasou pro malé
i velké návštěvníky regionu s řadou výhledů a přírodních zajímavostí.
Pokud Vás myšlenka obnovy poutní cesty zaujala a chtěli byste projekt podpořit, navštivte webové stránky www.sedmiradostnacesta.com, kde se postupně budou objevovat další podrobnosti. Ať se naše životy ubírají po radostných a smysluplných cestách!
Pavel Jordan, Česká 129, tel. 606 290 429
e-mail: sedmiradostnacesta@gmail.com
9

Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Farní charitativní jarmark
26. 11. 2017 se v sokolovně konal již 17. ročník Farního charitativního
jarmarku. Jeho první ročníky probíhaly v prostorách Duchovního centra na
Vranově, proto „farní“. Jak se jarmark stával lety známější akcí, byl hojněji
navštěvovaný a do jídelny Duchovního centra jsme se již nemohli fyzicky vejít.
Obec Česká nám velkoryse nabídla pomoc, a to formou bezplatného zapůjčení
sokolovny a propagace. Z výtěžků z prvních ročníků jsme podporovali projekt
Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha. Peníze pomohly dvěma indickým
dětem, které díky nim mohly chodit do školy.
Postupem času se z jarmarku stala podstatně větší akce s podstatně vyšším
výtěžkem, a proto bylo třeba poohlédnout se po jiné organizaci, která využije
peníze na pomoc potřebným. Papežská misijní díla nám v posledních asi
deseti letech pokaždé pomohou vybrat projekt, který podporuje výhradně
nejohroženější děti v nejchudších zemích světa. Letos posíláme do Tanzánie
103 955 Kč na podporu dětí chudých rolníků. Novým prvkem jarmarku po
jeho přesunutí do České se stal doprovodný
kulturní program. Někteří jeho účinkující jsou
věrnými stálicemi. Lelkováček pod vedením Inky
Pospíšilové, Aritmic Band a Náhodné pěvecké
sdružení, které dokonce vzniklo za účelem
vystupování na jarmarku. Postupem času se na
jevišti střídají různé formace mladých hudebníků
z okolí a několikrát už vystoupil nadějný místní
zpěvák Teo Štourač. Díky všem těmto hudebním
tělesům bývá atmosféra jarmarku pohodová
a někdy i rozverně roztančená. Snad můžeme
doufat, že tomu tak bude i v dalších letech.
Jitka Baumannová
Mladý nadějný zpěvák Teo Štourač
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Po domluvě s autorkou si zde dovolujeme otisknout i milé a výstižné
poděkování, které rozeslala hlavním spolupracovníkům. Jistě patří i mnohým
z vás, kteří se na úspěchu jarmarku podílíte možná menším, ale nakonec
stejně důležitým dílem – bez zástupů fanoušků a drobných přispěvatelů by
jarmark nikdy nebyl tím, čím je!
Milí přátelé!
Možná, že si ještě někteří z vás pobrukují africké písně a někteří už jsou naopak zcela ponořeni do středoevropské reality. V každém případě jsme včera prožili společné chvíle spolupráce, která byla radostná, zábavná a věřím, že hlavně
užitečná. Do Tanzánie posíláme 103 955 Kč na podporu dětí chudých rolníků.
Ráda bych vám všem předala vzkaz od Leoše Halbrštáta, který je národním ředitelem Papežských misijních děl a z Tanzánie se nedávno vrátil. Říkal s nadšením, že náš jarmark s jeho
výsledky je na celorepublikové úrovni dost výjimečný
počin. Je to přece jen už pár
let, kdy se výtěžek pohybuje kolem 100 000 Kč. Oceňoval naši výdrž, kreativitu a schopnost semknout se
každoročně k tomuto společnému výkonu. Všichni
dobře víme, že jarmark není jen jedno nedělní odpoledne. Přibyl nám charitativní běh, v předvečer jarmarku se scházíme na výstavě zboží, promítání fotek
či dokumentů, v posledních letech při přednáškách. Je v tom kus kvalitní přípravy. Kupa hodin zkoušek všech hudebních těles, praktické přípravy jako nákupy, propagace, výroba a distribuce plakátů a všechny ty „drobnosti“ kolem.
Nedají se spočítat ty stovky hodin, které jednotliví výrobci strávili při přípravě zboží, které na jarmark velkoryse věnovali. Moc bych si přála, aby za to byli
odměněni radostí a doufám, že to tak funguje. Jsou tu též prodávající, šatnářky,
muži u udírny a za barem. Ti všichni dávají jarmarku tu jeho pohodovou usměvavou tvář. A je tu, dnes už sama, jeho moderátorka Bára, která je hlasem jar11

marku. Dobrým a vlídným hlasem! Za ta léta, co děláme jarmark v sokolovně,
nám vyrostli někteří naši pravidelní účinkující jak fyzicky, tak i umělecky. Je to
radost je sledovat. Je radost se těšit, co zase příští rok přinesou ty mnohé šikovné ruce, co vyrobí děti ve škole a co napečou naše cukrářky. Doufám, že to cítíte alespoň trochu podobně. Díky vám všem!
Jitka Baumannová

12

Výroba adventních věnců

Rozsvěcování vánočního stromu
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Mikulášská besídka
Foto z obou akcí Rasťo Belan
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Předvánoční posezení seniorů…

…tentokrát i s premiérovým
vystoupením nové kapely
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Obec Česká Vás
srdečně zve na

OBECNÍ
PLES
v pátek 19. ledna 2018
od 20.00 hod.
do obecní sokolovny.
K tanci a poslechu hraje
skupina Medium Blansko.
Vstupné 120,- Kč

Od 10. ledna je možno zakoupit
místenku na OÚ Česká.
Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 440 výtisků.
Připomínky a podněty zasílejte na e-mail hruskadada@seznam.cz nebo doručte na OÚ Česká. Redakční
úpravy vyhrazeny.
Uzávěrka dalšího čísla: 1. března 2018
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