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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

30. číslo / 2018

Zprávy z České
Volby do obecního zastupitelstva
Starostka obce Česká podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Česká se uskuteční dne 5. října 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v obci Česká je volební okrsek s místností pro 
hlasování v budově staré mateřské školy čp. 83.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou 
oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst.1 zákona č. 491/2001 
Sb. (platným průkazem o povolení k pobytu, jestliže je zapsán obecním úřadem 
do dodatku stálého seznamu voličů).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič obdrží hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní 
úřad Česká (tel. 541 232 126) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o možnost hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jana Chiniová, starostka obce

!!! Pozor !!!

Tentokrát budeme volit
ve staré mateřské škole!
(podle místního značení

v ulici Nová, čp. 83)
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Česká oslavila sté výročí konce první světové války

Sto let od nějaké události je natolik kulaté výročí, že už stojí za to je řád-
ně oslavit. Zvlášť když jde o konec války, na který úpěnlivě čekali lidé po 
celém světě. Naše obec nebyla výjimkou. Památku všech, které Velká válka 
vyhnala na bojiště, a zvláště těch, kteří kvůli ní zahynuli, jsme uctili 22. září 
2018 u pomníku. Během důstojného pietního aktu kromě paní starostky krátce 
promluvil i pan Petr R. Manoušek, který při této příležitosti předal obci krásný 
dárek – Zvonek svobody. Duchovního slova se ujal hlavní kaplan Armády ČR 
Jaroslav Knichal, jeden ze tří přítomných Otců Jaroslavů (milou návštěvou nás 
poctili i zdejší rodák Jaroslav Čupr a kuřimský farář Jaroslav Filka). Asi nejdo-
jemnější byla promluva našeho dlouholetého kronikáře, pan Saula. Ten zavzpo-
mínal na účastníky Velké války, které osobně znal, a člověk najednou nabyl 
dojmu, jako by tu byli někde blízko, s námi. Slavnostní atmosféru podtrhlo 
vystoupení sboru Magnificat a na závěr vojenská večerka krásně zatroubená 
panem Chalupníkem. 

Blíže se můžeme s osudy našich lidí 
za Velké války seznámit v nově vyda-
né publikaci Vlčí máky z České, která 
byla představena na začátku další části 
programu v sokolovně, kde bylo také 
možno zhlédnout výstavu k tomuto té-
matu. Pan Aleš Mikauš nás kratičce in-
formoval o nové knize o Lelekovicích, 
takže při podzimních plískanicích (po-
kud tedy nějaké nastanou) budeme mít 
co číst. Pak už následovala hudební 
představení: nejprve jako vždy skvě-
lý Lelkováček Inky Pospíšilové a po-
tom zlatý hřeb oslavy – VUS Ondráš 
s úžasným muzikantským, pěveckým 
i tanečním vystoupením. Všem patří 
veliký dík! 
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Důležitá oznámení

Obec Česká hledá:

Knihovnici nebo knihovníka na pracovní úvazek 3 hod. týdně, možnost výběru 
jednoho dne v týdnu. Podmínka – základní znalost práce na počítači.

Pracovníka (příležitostná výpomoc) na drobné údržbářské a zahradnické 
práce.

Úklid obce 
Žádáme občany, aby si uklidili chodník a krajnici před 

svým domem či zahradou. Shrabky nechávejte na větších 
hromádkách.

V pondělí 1. 10. 2018 se budou odvážet.

Plánované akce

5.–7. 10. 2018  – Tradiční hody
21. 10. 2018  – Drakiáda
2. 11. 2018  – Kácení máje
17. 11. 2018  – Lampiónový průvod
24.–25. 11. 2018 – 18. tradiční farní Charitativní jarmark
30. 11. 2018  – Výroba adventních věnců
2. 12. 2018  – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
5. 12. 2018  – Mikulášská pro děti
7. 12. 2018  – Předvánoční posezení seniorů
9. 12. 2018  – ČEDIVADLO – repríza Pirátské pohádky
15. 12. 2018  – Starostův pohár v kopané
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OBEC ČESKÁ 2018 
 podzimní mobilní svoz odpadů 

 
 

Přistavení kontejnerů proběhne 
v sobotu 27. října 2018 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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Stárci a obec Česká Vás srdečně zvou na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pátek 5. 10. 2018 
16:00 – stavění máje u sokolovny 
18:00 – posezení pod májou s cimbálovou muzikou 
 

Sobota 6. 10. 2018 
Dopoledne – zvaní na hody 
15:00 – průvod obcí od sokolovny, předání hodového 
práva, svěcení práva a hodového vína u kapličky 
20:00 – hodová zábava v sokolovně (vstupné 100 Kč) 
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Blučiňáci. 
 

Neděle 7. 10. 2018 
17:00 – posezení u cimbálu v sokolovně s CM Primáš 

 
Vstup na večerní akce pouze ve společenském oblečení. 

Více informací na facebooku: Hody v České 
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Obec Česká pořádá  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte na hřiště u Améby 

v neděli 222111...   řřříííjjjnnnaaa   222000111888 
od 111555:::000000   hhhoooddd...   

 
Zveme všechny děti i rodiče na odpoledne s létajícími draky. 
 

Taneční studio STABIL STUDIO Brno
velký sál, Sokolovna v České

PřIjďTe SI NeZÁVAZNĚ VyZkOUšeT PRVNÍ TANeČNÍ LekcI 
ZDARMA

úterý, od 9. 10. do 27. 11. 2018 od 19.30 do 21.00 hodin
(lekce se neuskuteční 30. října 2018 )

TANeČNÍ kURZ PRO DOSPĚLé
začátečníci a věční začátečníci

naučíme vás tančit
nejznámější společenské tance (waltz, tango, valčík, polka, rumba, cha-cha)

lektoři: jessica Baldelli a Radek ševčík
lektoři společenského tance a bývalí aktivní tanečníci

cena kurzu – 1.150 kč / osobu / 7 lekcí
telefon: 739 359 688, e-mail: info@stabilstudio.cz

www.stabilstudio.cz
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Blíží se tradiční Charitativní jarmark!
V neděli 25. 11. 2018 proběhne další ročník tradičního Charitativní-

ho jarmarku, který zaštiťuje Farnost Vranov a Obecní úřad Česká. Jeho 
smyslem je pomoci nejchudším lidem, obzvláště dětem, z různých koutů 
světa. Jarmark funguje na jednoduchém principu. Kdo má chuť a čas 
vyrobit věc, která by mohla u někoho dalšího vzbudit zájem o její koupi, 
přinese nám ji v sobotu 24. 11. dopoledne do sokolovny. Tam ji tým dob-
rovolníků opatří vizitkou se jménem dárce a navrženou cenou. V sobotu 
odpoledne proběhne výstava těchto darů a v neděli se budou prodávat.

Na jarmarku si tak nakoupíme výrobky, které nám udělají radost, 
a jeho výtěžek pak pošleme na zvolený konkrétní projekt. Letos bychom 
rádi podpořili usnadnění přístupů k vodě v zemích, kde lidé mají ke zdro-
jům pitné vody daleko. Po letošním suchém létě se do této problematiky 
určitě dokážeme docela dobře vcítit.

Celý jarmark doprovází hudební vystoupení mnoha hudebních těles 
z okolí a je zajištěno hojné občerstvení, jehož prodej pomůže navýšit 
celkový výtěžek.

Těšíme se na vaši návštěvu, vaše dary, na společné setkání na jarma-
rečním odpoledni. Podrobnější informace budou na plakátech.

Pokud máte zájem, můžete nás najít na FB pod názvem Charitativní 
jarmark V České.

Za tým jarmarečníků Jitka Baumannová
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi

Pouť se žehnáním Sedmiradostné cesty
V neděli 2. září 2018, na samém začátku poutního období na mariánském 

poutním místě Vranov u Brna, byla požehnána Sedmiradostná cesta. Jedná se 
o společný projekt Sdružení Ponávka, donátorů z České, Lelekovic, Vranova, 
Šebrova a Brna, podpořený vranovskou farností.

Sešli jsme se brzy ráno u kapličky v České, abychom symbolicky spojili dvě 
místa zasvěcená Panně Marii a vyšli po stopách našich předků, kteří tradičně 
v září na Vranov putovali. Naše řady alespoň na chvíli posílily starší dámy, 
které se pravidelně každou sobotu scházejí k modlitbě v této kapličce, a i když 
s námi celou cestu neabsolvovaly, přišly nás podpořit a povzbudit na cestu.

Po modlitbě a zpěvu nás vyprovodilo na cestu Petrem Saulem nově zprovoz-
něné zvonění a v počtu cca 20 poutníků jsme zamířili do Lelekovic.
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V lelekovickém kostele se k nám přidala velká skupina poutníků, takže po 
požehnání pana faráře Pavla Kříže, modlitbě a zpěvu naše „procesí“ čítalo ke 
stovce účastníků.

U každé kapličky jsme se shromáždi-
li a zazpívali píseň vztahující se k tématu 
obrazu na kapličce, jeden z donátorů pře-
četl úryvek z Písma, který byl inspirací 
tohoto zastavení, následovala promluva 
kněze a žehnání. Po závěrečné modlitbě 
nám otec Pavel dal vždy téma, nad kterým 
se můžeme cestou zamýšlet a rozmlouvat 
o něm mezi sebou.

Poté, co jsme dorazili do kostela na 
Vranově, následovala mše svatá, sloužená 
otcem Jiřím Mikuláškem, a poté jsme se 
shromáždili k občerstvení ve farní zahra-
dě.

Radostnou atmosféru umocnilo nád-
herné počasí a výborné jídlo, za které 
velmi děkujeme všem dobrovolníkům, 
pomocníkům a sponzorům. Pro všechny 

byla milým překvapením i květinová výzdoba kapliček z rukou Ivy Všetečko-
vé, která podtrhla slavností ráz celého dne.

Naším velkým 
přáním je, aby Sed-
miradostná cesta 
žila. Abychom puto-
váním po této cestě 
čerpali radost, posilu 
a duchovní impulzy, 
které poskytuje.

Doufáme, že se 
nám podařilo navá-
zat na tradici pěších 
poutí a sejdeme se 
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za rok v neděli 1. 9. 2019 v 7.00 ráno u kapličky v České, odkud vyrazíme 
společně Sedmiradostnou cestou.

Pokud se občas podíváte na web www.sedmiradostnacesta.com, dozvíte 
se co je nového, protože zdaleka nekončíme! K jednotlivým zastavením brzy 
přibudou lavičky, v dohledu je i plánovaná revitalizace lesní studánky u třetího 
zastavení, v nejbližší době bude k zakoupení turistická známka i nálepka, QR 
kódy na kapličkách fungují :) a radost trvá!

Pavel a Bára Jordanovi z České

Co víme o naší kapličce?

Za její současnou podobu vděčíme rolníku Janu Rožkovi. Ten totiž ne-
chal přistavět k původní kamenné zvonici o čtvercovém půdorysu zadní část 
(„loď“). Dvouramenný křížek na vrcholu věže zůstal, střecha byla pokryta čer-
nou břidlicí, kolem kapličky byly vysázeny ovocné stromy a na její přední stra-
nu zvenku zavěšena poštovní schránka. Jan Rožek pro kapličku opatřil i sošku 
Panny Marie, které měla být zasvěcena. Žádost o zplnomocnění k církevnímu 
posvěcení odeslal kuřimský děkan Mlčoch 27. června 1901 a povolení Biskup-
ské konsistoře bylo vydáno vzápětí, hned 4. července. Tady je pro zajímavost 
opis žádosti: 

Nejdůstojnější Biskupská Konsistoř! 
V Zinsendorfě, osadě do Kuříma přifařené, vystavil Jan Rožek, výměnkař ze 
Šlapanic a rodák Cinsendorfský, kapličku na místě zvonice a zjednal sošku 
neposkvrněné blahoslavené Panny Marie a v kapličce té hodlají občané Cinsen-
dorfští své mimořádné pobožnosti konati. 
Jelikož zbudovaná kaplička jest úhledná a soška neposkvrněného Početí bl. 
Panny Marie požadavkům církevním úplně vyhovuje a farníky k nábožným ci-
tům povzbuzovati bude, osměluje se nejuctivěji podepsaný prositi, Nejdůstoj-
nější Biskupská Konsistoř ráčiž podepsanému neb jeho zástupci ku církevnímu 
posvěcení kaple a sošky milostivé povolení uděliti. 
V Kuřímě dne 27. června 1901. 

Fr. Ser. Mlčoch
o. kanovník děkan 
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Podle zápisu v kronice ne-
chal Jan Rožek z čísla 7 pro-
vést přístavbu předtím, než se 
odstěhoval z obce. Snad chtěl 
tento muž v rodné vesnici, 
kterou na stará kolena opouš-
těl, zanechat alespoň nějakou 
stopu. Zemřel r. 1907 v po-
žehnaném věku 83 let na vý-
minku u syna ve Šlapanicích.  

Co ale víme o původní 
zvonici? Kdy byla postavena se dnes dopátráme velice těžko. Jisté je, že na ka-
tastrální mapě z roku 1824 ještě zakreslena není, kdežto podle III. vojenského 
mapování r. 1876 už na svém místě stála. Podle ústního podání ji prý postavili 
už první osadníci nově založené obce Zinsendorf (1785) někdy na počátku 19. 
století, patrně to tedy ale bylo o něco později. Velkou slávou mělo být prová-
zeno zakoupení zvonku v Brně. Nebyl odlit přímo pro nás, podle vyprávění už 
předtím zvoníval na hradbách Špilberku jako umíráček (není to příliš veselé 
pomyšlení, když vzpomeneme na zdejší nešťastné trestance a popravené, které 
patrně na poslední cestu vyprovázel). U nás byl ale zvonek očekáván celou obcí 
s velkým nadšením, s hudbou v čele vítajících. V „sotůrku“ (vysokém košíku 
z orobince, ve kterém se nejčastěji přenášely láhve) jej prý přinesl rolník Böhm. 
Tomu se musel docela pronést, podle zjištění Petra Saula váží totiž i se srdcem 
a závěsem asi 12 kg, samotný zvon 6,8 kg.  Podle jiné tradice jej přinesli z Brna 

zastupitelé, snad byl 
tedy rolník Böhm mezi 
nimi a mohli se v ne-
sení střídat. Je možné, 
že na těch pradávných 
zkazkách něco bude, 
náš první kronikář se 
totiž jmenoval Eduard 
Böhm a snad nám zde 
předal staré rodinné 
vypravování  – i když 
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zrovna tuto informaci zapsal do kroniky jeho ko-
lega a nástupce Vilém Klein, řídící učitel z Lele-
kovic, který se narozdíl od něho snažil zachytit 
i hlubší minulost. 

Zvonek sám nám o sobě poví informace nej-
přesnější: podle nápisu na něm jej ulil Clements 
Stecher v Brně r. 1813. V naší kapličce se na něj 
zvonívalo ráno, v poledne a večer a také v pátek 
v 15 hodin. Mimo to oznamoval úmrtí a vypro-
vázel z domu nebožtíky při pohřbu. Zvonění měl 
za povinnost vykonávat obecní sluha nebo jeho 
manželka. 

Po dlouhá léta se v kapličce konaly tradiční 
májové pobožnosti. Oltář byl ověnčen květinami 
ze zahrádek a lesů, které omamně voněly (zvláště 

lýkovec vonný z vrchu Šiberná, lidově zvaný „podvečírka“ podle podmani-
vé vůně, navečer ještě intenzivnější). Vládla tu prý neopakovatelná atmosféra 
a pohoda k duševnímu rozjímání.  

Až do padesátých let minulého sto-
letí chodívaly do kapličky zvonit ně-
které místní ženy. Pak na dlouhou dobu 
utichla a chátrala. Teprve r. 1996 byla 
opravena, starý oltář odstraněn, soška 
Panny Marie zrestaurována a na zadní 
stěně přibyla vkusná malba symboliky 
sv. růžence od Milivoje Husáka. Zvo-
nek byl tehdy opatřen automatickým 
zvoněním. To se pokazilo někdy ko-
lem roku 2014 a tak jsme si už odvykli 
ho z kapličky slýchat. Mělo by se to změnit v blízké době, Petr Saul už zvonění 
opravil, zvonek po konzultaci s panem Manouškem zrestauroval (dostal na to 
od něho i speciální konzervační vosk) a tak už se čeká jen na zapojení nového 
hodinového stroje. Premiéru zvonění po opravě si mohli vychutnat účastníci 
letošní společné poutě na Vranov. 
Podle kroniky, archivních materiálů, informací a vyprávění Jiřího a Petra Saulových

Lýkovec vonný

Renovovaný zvonek
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Ze sportu

Vincourovi budou mít na Českou pěkné vzpomínky! 
Fanouškům hokeje jistě neunikla další 
slavná výhra Masarykova poháru, který 
letos získala podruhé za sebou a celko-
vě rekordně potřinácté brněnská Kome-
ta. A díky Tomášovi Vincourovi jsme 
tuto legendární trofej mohli opět přivítat 
i v České! Tomáš ve spolupráci s obcí 
připravil na začátku prázdnin milé se-
tkání s autogramiádou a občerstvením, 
pohostil nás pivem, s každým se ochotně 
vyfotografoval, prohodil pár slov... Po 
celou dobu jsme mohli obdivovat vysta-
vený pohár, vyfotit se s ním v dresu číslo 
81, a dokonce si ho i potěžkat. Atmosféra 
byla domácká, Tomáš už mezi nás zapa-
dl, a tak všechny bude mrzet, že se z Čes-
ké letos stěhuje:

Tomáši, proslýchá se, že z naší obce odcházíte, je to pravda? 
Je to tak, i když ono se toho zas tak moc nezmění, stěhujeme se jen do soused-
ních Ivanovic, kde se nám naskytla možnost koupit prostornější dům. Takže 
Českou budeme dál navštěvovat, máme zde už dost kamarádů a známých, rádi 
zajdeme k Petlachům, k Baumannům, k Jitce do hospody... Akorát další pohár 
už případně povezu do Ivanovic.
No ale snad se s ním v České taky zastavíte? 
Samozřejmě. 
Máte na Českou hezké vzpomínky? Co se Vám odsud vybaví za zážitky? 
Česká byla naše první místo, kde jsme se s manželkou usadili, předtím jsme tak 
porůznu lítali po světě, ale společný dům jsme si pořídili až zde. Narodily se 
nám tu obě naše dcery, takže Českou už vždy budeme mít spojenou s krásnými 
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vzpomínkami. Celkem jsme tu strávili čtyři 
roky, ale jak říkám, doufám, že se zas tak 
moc nezmění, budeme bydlet hned vedle.
Chtěl byste něco vzkázat našim občanům? 
Já bych chtěl vzkázat Markovi Dvořákovi 
a Lucce Dvořákové, ať přestanou být tak 
protivní pořád, to jsou nejhorší sousedi, co 
jsme kdy mohli mít! 
Fakt? Co vám provádějí? 
Zabili nám kočku! (Tomáš se směje, je jas-
né, že si chce ze sousedů jenom vystřelit, 
prý byli ve skutečnosti fajn, ale uznejte, že 
takový „důrazný“ vzkaz občanům nemůžu 
vypustit. Kočku prý měli hlídat, ale k jaké-
mu dramatu nakonec došlo jsem se nedo-
zvěděla, budeme to muset dopátrat.)
Měli jsme to štěstí, že během vašeho pobytu 
v České jsme se dvakrát mohli společně radovat z komeťáckého zisku Masary-
kova poháru. Jaké to letos bylo, podruhé? 
Bylo to zase super, ta jízda byla stejná, euforie obrovská, fanoušci nás žrali... 
Samozřejmě už ty pocity nebyly úplně jako napoprvé, ale oslavy byly zase vel-

kolepé. Užili jsme si to. 

Kromě toho, že se Tomáš stěhuje 
z České, jsme se dozvěděli, že od-
chází i z Komety. V době rozhovoru 
ještě nebylo známo kam. Dnes už 
víme, že se nakonec rozhodl posílit 
na dva roky tým Hradce Králové. 
Přejeme mu i nadále pevné zdraví 
a mnoho úspěchů!

Obec Česká upozorňuje, že i pro tuto sezónu máme k dispozici
2 permanentky na hokejová utkání Komety v rámci projektu

Království Komety. 
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16:00 - 18.00
18:00 - 19:30Badminton - pí. Studená neděle

Harmonogram využití sálu Obecní sokolovny Česká-platný od  8. 10. 2018

Taneční kurz                                                     
manželé Čechovi

Jóga                             
pí. Skoumalová                          

Kopaná                      
p. Kubický

Aerobic - ženy
TJ Sokol Česká
pí. Barvínková

Stolní tenis - muži
TJ Sokol Česká

p. Kyselák

Aerobic - ženy
TJ Sokol Česká
pí. Barvínková

Florbal - muži           
TJ Sokol Česká            

p. Šlachta

Volejbal
TJ Sokol Ivanovice

p. Šindelář

Badminton                
TJ Sokol Česká            

p. Tichý

   Badminton                                 
TJ Sokol Česká                              

p. Vašíček            

Míčové hry                   
TJ Sokol Česká                

pí. Tichá

Badminton - p. Sláma neděle

Cvičení rodičů           
s dětmi                         

pí. Vlasáková

Badminton                
TJ Sokol Česká             

p. Sláma

Florbal - muži
TJ Sokol Česká

p. Šlachta

Kopaná - muži                                                         
TJ Sokol Česká                                                             

p. Svítil                                                                  

Cvičení seniorů - pí. Pavelková úterý  10:00 - 11:00

Badminton                                    
p. Fidrmuc

Badminton                                                            
pí. Tichá

                                                    

Nadcházející fotbalová utkání AC Lelekovice


