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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Milí spoluobčané,
pomalu se blíží čas prázdnin, léto je
ve vzduchu a myšlenkami už začínáme
být někde na dovolené, kde bychom si pořádně odpočinuli a zrelaxovali. Tento občasník jsme se rozhodli zaměřit trochu víc
na aktivní trávení volného času, na sport.
Velkým potěšením nám bylo oslavit
spolu s Tomášem Vincourem, hráčem brněnské Komety, zisk nejvyšší mety naší
hokejové extraligy, Masarykova poháru.
Rozhovor s ním najdete v příloze.
Sport má ale mnoho podob, kromě té
vrcholové, kde jde hlavně o góly, body,
sekundy, bychom chtěli představit i aktivity z opačné strany spektra, kde se cvičí
hlavně pro radost a dobrou tělesnou i duševní pohodu. Proto jsme zařadili také
krátkou fotoreportáž ze cvičení našich
seniorek. Za připomenutí stojí i slavná
sokolská minulost naší obce. Zavádíme
rovněž novou rubriku „Aktuálně ze spor-

tu“, ve které chceme mapovat sportovní
aktivity a upozorňovat na pořádané akce.
Především mě ale těší, že se Česká
stává pro mnohé dobrým místem k životu
právě pro možnost aktivního trávení volného času, jak vyplynulo i z rozhovoru
s Tomášem Vincourem. Občané zde nacházejí možnost vyžití jak na sportovištích
(na která vás srdečně zvu), tak i v okolní
krásné přírodě. To nám připomenul i nedávný Den Ponávky, kdy nám při výletě
na Babí lom vyšlo opravdu krásné počasí
a parádní výhled jsme na rozhledně rovnou mohli srovnávat s nově odhalenými
panoramatickými tabulemi.
Na závěr bych vám chtěla jménem
svým i celého zastupitelstva popřát krásné léto, příjemnou dovolenou a pokud
vám to letos nevyjde zrovna na Seychely
či na Havaj, nevěšte hlavu. I na Babí lom
si můžete užít krásný pohodový výlet!
Ing. Jana Chiniová, starostka obce

Ranní mlhy z Babího lomu
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Tip na nenáročnou procházku
Pro ty méně zdatné turisty, pro které je přechod skalnatého hřebene Babího
lomu příliš náročný, a zvláště pro rodiny
s malými dětmi, připravily Lesy města
Brna pod kopcem zajímavou naučnou
stezku „Babí lom“. Její start naleznete nedaleko rozcestí U jelínka, na modře značené cestě směrem na Šebrov, a všech 10
stanovišť obejdete poklidnou chůzí asi za
1,5 hod. Mravenec „Lesík“ vás zde seznámí s tím, jak les žije a jak je třeba o něj
pečovat, pro děti jsou připraveny atrakce
jako prolézačky a houpačky. Kromě toho
na ně cestou čeká řada povedených vyřezávaných zvířátek.

Zvířátka vám neutečou, můžete si je pohladit.

Koho by navíc zajímalo, jak se dá
žít „v korunách stromů“, může si to vyzkoušet nedaleko Lavek u lesácké chaty
v pronajatém Tree Housu Babí lom, nebo
to sem alespoň může přijít zvenku zadarmo okouknout.
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!!! Důležitá oznámení !!!
Rekonstrukce vedení elektřiny
Firma E.ON bude v naší obci provádět rekonstrukci stávajících rozvodů nízkonapěťové elektrické sítě. Současné venkovní vedení bude plně nahrazeno podzemní
kabelovou sítí, včetně kabelových přípojek. V souvislosti s osazováním nových pilířů
a výklenkových skříní Obec Česká svolala do sokolovny schůzku projektanta s občany
dotčenými stavbou, na které bylo možné vyjasnit si vše potřebné a dohodnout se konkrétně na nejvhodnější variantě. Rekonstrukce započne až na jaře 2018.
Zároveň proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení. Kabel VO bude uložen do
společné kabelové rýhy s kabelem E.ON (tzn. jeden výkop!) a současné betonové
sloupy budou nahrazeny novými ocelovými sloupky, nově umístěnými ve vzdálenostech cca 39 m. Tyto projektové práce provádí firma Puttner, s.r.o. Majitelé dotčených
pozemků obdrželi poštou žádosti o souhlas se stavbou, prosíme o jejich potvrzení
a předání na obecní úřad nebo zaslání zpět firmě Puttner, s.r.o. v odpovědních obálkách, které byly k souhlasu přiloženy.

Zrušení kabelové televize
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s likvidací venkovního vedení
elektřiny včetně stávajících sloupů bude ke dni 31. 12. 2017 zrušena kabelová
televize!

Obecní knihovna v České
oznamuje, že bude během letních prázdnim otevřena v pátek 28. 7. v době
od 17.00 do 19.00 hod.

Vyhláška o regulaci hluku
Upozorňujeme občany, zvláště pak provozovatele restauračních zařízení i ostatních hlučných výrobních provozů, že v obci Česká je dodržování klidu vyžadováno
závaznou vyhláškou č. 1/2013! Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti obyvatel na
rušení nočního (22 – 6 hod.), nedělního i svátečního klidu, důrazně žádáme všechny
o její respektování!
Upozornění se týká i používání sekaček, cirkulárek, motorových pil a podobných drobných hlučných činností!
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Geoportál – chytrá mapa pro Českou
Obec Česká zprovoznila nový mapový informační systém, který je přístupný na
internetové adrese:
https://maps.cleerio.cz/ceska
nebo přes tuto ikonu na obecních webových stránkách:

Občané tak mají přístup například k zobrazení katastrálních map, inženýrských
sítí, územního plánu či obecních pozemků. Všechny potřebné informace si navíc mohou zobrazit najednou a sledovat tak souvislosti mezi jednotlivými plány a mapami.
Možné je také nahlížení do katastru nemovistostí, které je velice rychlé (systém
pracuje s offline daty, která jsou jednou měsíčně aktualizována).
Do budoucna se plánuje, že se geoportál bude dále rozšiřovat – například o zanesení dat o veřejném osvětlení, umístění kontejnerů, zastávek MHD atd., vše bude též
možno doplnit fotografiemi.
Jaké praktické informace tedy můžete díky geoportálu zjistit? Třeba čí je pozemek
za vaším domem a jak je velký, kde bude možné stavět podle územního plánu, kudy
vede vodovod či kanalizace a jak jsou vzdálené od vaší parcely a mnohé další.

Podrobnější informace s návodem k užívání naleznete na obecním webu.
David Klimša
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Kamínek pro školu
Nedělní odpoledne 21.června bylo v sokolovně v České opět rušno. Klub rodičů
při ZŠ Lelekovice pořádal již šestý ročník hudebně společenského setkání Kamínek pro
školu. Současní i bývalí žáci vystoupili, maminky napekly, tatínci prodávali a všichni
se společně dobře bavili. Dražbou obrazů mistra Milivoje Husáka a vystoupením divadelního souboru Kotúček (také absolventi naší školy) odpoledne vyvrcholilo a celá
tato akce přinesla výdělek téměř 35 000 Kč pro vybavení všech tříd kontejnery na
uložení výtvarných potřeb žáků.
Obci Česká děkujeme za zapůjčení sokolovny a těšíme se, že se příští rok na
Kamínku opět setkáme.
Klub rodičů ZŠ Lelekovice

Pozvánka ze školky

Milí rodiče,
srdečně Vás s dětmi zveme na

ZAHRADNÍ SLAVNOST,
která se bude konat

v úterý 20. června 2017 v 16.00 hod.
Při této příležitosti se za přítomnosti paní starostky Ing. Jany Chiniové
slavnostně rozloučíme s našimi budoucími školáčky.
S dětmi připravíme drobné občerstvení.
Těšíme se na Vás!
PS: Vezměte si prosím s sebou deku na sednutí.
Akce se koná pouze za dobrého počasí.
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Obec Česká a TJ Sokol Česká pořádají odpoledne plné her a zábavy pro děti i dospělé.
V sokolovně a okolí bude probíhat akce pro děti a do baru sokolovny zveme dospělé na
soutěž v deskových hrách.

Děti, pomůžete najít paprsky od sluníčka a tím zachránit království?
Pro děti bude připraveno:
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zábavné odpoledne plné her a soutěží
skákací hrad
s pohádkou vystoupí klub historického šermu Baštýři
dílničky
ukázka řemeslnických prací
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Z minulosti Sokola
Těžko hovořit o sportu v naší obci
a neohlédnout se přitom do minulosti,
na samotné počátky tělocvičné jednoty
Sokol u nás. Bylo by neomluvitelné nepřipomenout obdivuhodný zápal jejích
zakladatelů, nejen pro inspiraci a zajímavost, ale i z vděku – vždyť díky jejich úsilí můžeme využívat naši sokolovnu dodnes, to oni dobrovolně investovali svůj
čas, nemalé prostředky a energii i pro naši
současnost.
Ustavující schůze Sokola v naší
obci (nejprve krátce zaštítěného Soko-

lem Ivanovice) proběhla 6. ledna 1914,
na samém prahu první světové války. Ta
zhatila nejen plánované první veřejné vystoupení, ale i celý další chod našeho Sokola, k jehož obnovení mohlo dojít až po
jejím ukončení. S o to větším nadšením se
ovšem po válce sokolové do své činnosti
pustili – a byla obdivuhodná! Již v červnu
1919 ručně vykopali a upravili ve svahu
Horky hřiště, které se pak stalo místem
nejen pro cvičení, ale i pro mnohé další
kulturní akce. Ještě ve stejném roce proběhlo první veřejné cvičení, první divadelní představení (Paličova dcera) i první sokolské hody. Dnes již hřiště značně
zpustlo, ožije vždy jen na konci dubna při

Sokolové v roce 1921 – muži a ženy činu: v jednom roce se rozhodli postavit sokolovnu…
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„pálení čarodějnic“. Vzrostlé topoly nám
připomínají dobu, která uplynula od časů
jeho někdejší slávy, pamětníci ještě dnes
vzpomínají, jak je vysazovali.
„Tam se odehrávalo celé naše mládí,
to bylo úžasné, co tam se všechno dělo,“
vzpomíná náš kronikář, pan Ing. Jiří Saul.
„Chodili jsme tam téměř každý den, cvičilo se, hrál volejbal, pořádaly se taneční zábavy (tančilo se „na bodličkách“
– koberci ze smrkových větviček), hrálo
divadlo… Nezapomenutelná byla tzv. dostaveníčka, to první, v r. 1939, se proměnilo doslova v národní slavnost. Navzdory okupaci se tu zpívaly české písně, bylo
to nesmírně dojemné a povzbudivé v té
tíživé atmosféře.“
Vlastní sál jednota zpočátku neměla,
cvičilo se v hostinci u Baumannů. Po neshodách s majitelem však v dubnu r. 1921
rozhodla členská schůze o vybudování
tělocvičny vlastní. Základní kámen byl
položen ještě v srpnu téhož roku a v září
následujícího už sokolovna stála!
Sokol pořádal veřejná cvičení v místě i okolí, soutěžilo se, mimořádným zážitkem pak byla účast na všesokolských
sletech v Praze. Poprvé naši sokolové-pa-

…a druhý rok už stála

mětníci vyrazili na slet před druhou světovou válkou, v r. 1938; tam cvičili ještě
coby dorostenci, podruhé pak po osvobození v r. 1948. To už bylo třeba řádně
se připravit, jako dospělí muži a ženy si
cvičenci museli pořídit slavnostní uniformy, které byly poměrně nákladné. Byla
to však hrdost a čest pro každého z nich,
střádala se korunka ke korunce, říkalo se
tomu „sletové spoření“, jak vzpomíná jeden z účastníků sletu, pan Zdeněk Bartoš.
Žádnou legrací nebyla ani vyřazovací cvičení, která museli absolvovat, aby mohli
postoupit až do Prahy. Sokolové k nim
chodili s nervozitou téměř jako k maturitě, tolik jim na účasti na sletu záleželo!
Nakonec z malé České v roce 1948
vyjela výprava o 67 účastnících, a přestože se přepravovali vlakem v tzv. dobytčácích, byl to nezapomenutelný zážitek,
zvláště nástup na stadion byl prý ohromný. Pan Kosina pak s povděkem připomíná i průvodcovské schopnosti pana
Bartoše, který z výletu do Prahy dokázal
udělat i zajímavou exkurzi se zasvěceným
výkladem po památkách a dalších zajímavostech města.
zpracovala Daniela Hrušková
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Sport dnes – Cvičení seniorek
Důkazem toho, že sport rozhodně není
záležitostí jen mladých, zdravých a silných, je i cvičení našich seniorek. Nejedna
z nich už má vyměněný kloub, kdejakou
nemoc za sebou – ale proč nabyté zkušenosti z různých rehabilitačních pobytů nevyužít k utužení zdraví i prospěchu
ostatních? Stačí, když na jednom důchodcovském předvánočním večírku dá pár
nadšených ženských hlavu dohromady –
a dobrý nápad je na světě!
Obec byla hned ochotná vyjít seniorkám vstříc, volný termín v sokolovně se
však našel pouze v dopoledních hodinách,
což důchodkyním nakonec ale docela
dobře vyhovuje. Setkávají se tak úspěšně
už několik roků, vždy v úterý v 10 hod.
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dopoledne. Cvičení vede p. Marcela Pavelková nebo p. Milena Pořízková.
Když jsem je byla navštívit a pořídit
pár fotografií, nemohla jsem si nevšimnout, jaká dobrá pohoda na cvičení panuje.
Seniorky poctivě protáhnou celé tělo, ale
každá cvičí přiměřeně svým možnostem,
nálada je uvolněná, ženské se i nasmějí
a popovídají si… je vidět, že cvičení jim
nejen prospívá, ale především je baví.
Je ale možné, že dosud o této možnosti cvičit nevíte. Pokud byste se chtěly
přidat, neváhejte! Kromě podložky pro
cviky na zemi a pohodlného oblečení
a obuvi nepotřebujete vůbec nic. Stačí
dojít v úterý v 10 hod. k sokolovně!
DH

Aktuálně ze sportu
Badminton: Po vyčerpávající sezóně smíšené družstvo badmintonistů TJ Sokol Česká
dosáhlo stanovených cílů. Vyhrálo V. ligu, když ve finále porazilo TJ Slavoj Podivín
5:3, a zajistilo si tak přímý postup do IV. ligy.

Florbal: Družstvu florbalistů TJ Sokol Česká se podařilo postoupit v rámci AFL (amatérské florbalové ligy) z prvního kola play-off do čtvrtfinále, zde však po prohraných
zápasech s Divočáky Rousínov jeho cesta soutěží letos skončila.
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Fotbalový oddíl AC LELEKOVICE

pořádá v sobotu 17. 6. 2017 na hřišti na Ponavě v Lelekovicích

Lelekovický fotbalový den 2017
Program: 12.00 – 14.00 hod.
Přátelské utkání ml. přípravky a minipřípravky
AC Lelekovice – FC Medlánky
15.00 – 17.00 hod.
Miniturnaj smíšených týmů mladších žáků
a starší přípravky AC Lelekovice
14.00 – 18.00 hod.
Dovednostní soutěže pro mládeže a dospělé
19.00 – 24.00 hod.
Posezení přátel AC Lelekovice u ohně s občerstvením
V areálu bude v provozu po celou dobu konání turnaje i stánek s občerstvením.
Kontakt: Ivo Barták
bartaki@volny.cz
606 713 667

TJ Sokol Lelekovice pořádá 21. 6. 2017 za finanční podpory obce Lelekovice pro všechny zájemce v prostorách u sokolovny na Skalce

T-MOBILE Olympijský běh
Je nutné si přečíst pravidla a zaregistrovat se na stránkách Olympijského běhu.
– pravidla http://www.olympijskybeh.cz/jak-se-zucastnit/
– registrace http://www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice/
Pro děti do 15 let je registrace zdarma
PROGRAM
15.50 Zahájení prezence pro dětské kategorie, výdej startovních balíčků
(vždy 15 minut před začátkem jednotlivých dětských závodů)
16.10 Start závodu na 150 m (RN 2011 a mladší)
16.30 Start závodu na 300 m (RN 2007–2010) dva okruhy 150 m
16.50 Start závodu na 530 m (RN 2005–2006)
17.10 Start závodu na 1 060 m (RN 2002–2004) dva okruhy 530 m
17.30 Vyhlášení dětských běhů
18.00 Start hlavního závodu na 5 020 m
19.00 Vyhlášení hlavního závodu s doprovodným programem

připravuje David Klimša
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