na důsledky netolerance a projevů xenofobie v současné společnosti. Umístění před pomníkem padlých v obci Česká je také vyjádřením obce a jejího vedení k válečným masovým
vraždám, rasismu a všem ostatním formám lidské nesnášenlivosti.
.
Německý umělec Gunter Demnig k myšlence tvorby a ukládání stolpersteinů dospěl
v období let 1993 - 1994. V roce 1995 první kameny umístil v ulicích Kolína nad Rýnem, poté
následoval Berlín a další německá města. Projekt postupně expandoval za německé hranice
a jeho realizace dále pokračuje v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Francii, Polsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Norsku, Dánsku… V dnešní době je v Evropě položeno již 45 tisíc kamenů!
Z toho v České republice cca 800 kamenů. V ulicích města Brna je již 82 kamenů a tento rok
přibude dalších 15 kamenů v září a 11 kamenů v říjnu.
Garantem projektu „Kameny zmizelých“ v Brně je Boris Barak Selinger.
*** Pro děti ***

Zprávy z České
Občasník

12. číslo/ září 2015

*** Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu ***

AVE komunální služby a.s.

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
V sobotu 31. října 2015
proběhne na stanovišti u Obecního úřadu Česká pravidelný mobilní svoz odpadů

v době od 8.00 - 11.00 hod.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat:
Rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří - stavební odpady a odpady ze zahrad!!!
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky.
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky… atd.
Malé domácí spotřebiče:. mixéry, žehličky, fény….atd.
Spotřebitelská zařízení: televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia,...atd).
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje ….atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky….atd.
*** Připravované akce ***
21. - 22. 11. 2015
27. 11. 2015
28. 11. 2015
29. 11. 2015
5. 12. 2015
11. 12. 2015

Charitativní jarmark v sokolovně
Výroba věnců a vánočních ozdob v sokolovně od 16. 00 hod.
Pohádka „Mrazík“ ochotnického spolku ze Slatiny
Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí
Mikulášská besídka od 16.30 hod. v sokolovně
Předvánoční posezení pro seniory od 16.00 hod. v sokolovně
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*** Úklid obce ***
Žádáme občany, aby si uklidili chodník a krajnici před svým domem či zahradou. Shrabky
nechávejte na větších hromádkách. V úterý 29. 9. a ve středu 30. 9. 2015 se budou svážet.
*** Upomínková trička pro občany ***
Obec Česká připravila pro své občany k 230. výročí založení obce barevná trička pánská,
dámská i dětská v různých velikostech. Zájemci o upomínková trička si je mohou vyzvednou
na Obecním úřadě v České : v pondělí 14. 9. 2015 a ve středu 16. 9. 2015
od 7.30 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.

*** 230. výročí založení obce Česká ***

*** Uctění památky padlých u pomníku a pokládání kamenů zmizelých ***
V rámci oslav 230. výročí založení obce Česká a 70. výročí ukončení II. světové války se bude
konat v sobotu 20. září ve 14.30 hod. u pomníku padlých pietní shromáždění.
V tento den si připomeneme nejenom památku občanů České, kteří zahynuli v obdobích I. a
II. světové války, ale uctíme památku i dvou židovských občanů, kteří se nevrátili z koncentračního tábora. Na pomníku padlých jsou uvedena jména obětí obou světových válek.
Období I. světové války 1914 - 1918:
Z obce Zinsendorf narukovalo do rakousko - uherské armády 46 mužů. Někteří byli zajati,
další raněni a oběť nejvyšší přinesli padlí: František Holubík, Jan Holubík, Čeněk Holubík,
Vilém Vojta a Albert Bartoš. Z války se vrátili i ti, kteří bojovali v československých legiích:
Antonín Werner, Adolf Kolář, kpt. Jan Smisitel, Karel Zobal, Josef Žák a Václav Štípl - všichni
z Ruska, z Francie to byl Karel Huška.
Období II. světové války 1939 - 1945:
10. července 1942 byli zatčeni manželé Hynek a Josefa Růžičkovi bydlící v ulici „Nová“ a odvlečeni do koncentračního tábora. Paní Josefa Růžičková tam zahynula. V koncentračním
táboře zahynul i Ondřej Berger, který v té době pracoval na železnici a byl ubytovaný
v sokolovně. Při velkém náletu na Brno zemřel na náměstí Svobody dne 20. listopadu 1944
Otto Brídl ve věku 38 let. 25. dubna 1945 při ostřelování a bombardování německé armády
v České zahynuli v domě č. p. 108 Luděk Štefl (18 let), Rudolf Svoboda (36 let), Marie Hrušková (56 let). V domě č. p. 32 byla střelou zabita Marie Petlachová (60 let).
Obec Česká se rozhodla uctít památku svých dvou židovských občanů - Josefy Růžičkové a
Ondřeje Bergra - položením tzv. "Kamenů zmizelých". Akce „Kameny zmizelých" tzv. stolpersteinů vznikla v Německu. Smysl projektu spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války zcela unikátním způsobem. Zavražděným - prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud - se tak
dostává trvalé památky na místech, kde kdysi působili, každodenně procházeli, žili…
Výraz stolpersteine je složenina německých slov stolpern (klopýtnout, zakopnout) a stein
(kámen). Název vyjadřuje sílu příběhu, která se za každým z kamenů skrývá a nedovoluje jej
minout a pokračovat v chůzi. Naopak přinutí chodce, aby se zastavil, zamyslel a neformálně,
ryze osobně, vzdal poctu oběti nacistické zvůle, jejíž jméno je na kostce vyraženo.
Každá kostka je z betonu a na jedné ze stran je opatřena mosaznou tabulku se jménem oběti. Většinou se ukládá do dlažby chodníku před dům, v němž bydlel člověk určený k likvidaci,
do míst, kterými denně procházel při odchodu nebo návratu domů, odkud také nakonec
naposledy odešel, aby se už neměl vrátit. Každému z kolemjdoucích dávají impuls
k zastavení a zamyšlení nad posledními kroky člověka před jeho nástupem k násilné deportací převážně do koncentračních táborů nebo k přímé likvidaci. Kostky ve veřejném prostoru
se tak stávají stálou připomínkou zločinů, které páchali nacisté a ostatní stoupenci jejich
zrůdné ideologie. V souladu s dnešním trendem ve vzdělávání o rasové genocidě je každý
z těchto kamenů připomenutím a ztělesněním osudu někdejšího spoluobčana, který prožíval svůj život na místech, kde dnes žijeme my. Jsou však i vážným varováním, nabízejí výjimečně silnou možnost identifikace s oběťmi nacistické perzekuce, upozorňují na nebezpečí a
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