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Zprávy z České
Milí malí i velcí spoluobčané! 

Než jsme stačili trochu vydechnout 
a vzpamatovat se z letošních veder, prázd-
niny utekly jako voda. Čeká nás podzim, 
pro někoho smutný čas krátících se dnů, 
pro jiného čarokrásné období barvícího 
se listí, pouštění draků a pálení ohýnků. 
Školákům začíná nový školní rok a s ním 
i řada nových zážitků a povinností. 

Zvláště těm nejmenším, kteří nastu-
pují poprvé do školky nebo do první třídy, 
bych chtěla popřát šťastný start a radost 
z učení a poznávání nových věcí. Je i na 
nás dospělých, aby Komenského „škola 
hrou“ nebyla jen mrtvým heslem v učeb-
nicích. Přeji tedy i všem rodičům  hodně 
trpělivosti a pochopení pro své malé ško-
láky. 

Nejsou to však jen školáci, kdo bu-
dou letošního září dychtivě očekávat 
zvuk zvonění. Do naší obce mimořádně 

zavítá 57 zvonů sestavených v unikátní 
koncertní nástroj, Pražská mobilní zvono-
hra. S radostí mezi námi přivítáme jejího 
tvůrce, pana Petra R. Manouška, slavné-
ho zvonaře, který pro nás koncert uspo-
řádá. Bude to krásný dárek na počest jeho 
tatínka, který kdysi zvony v České vyrá-
běl. Celá akce spojená s přednáškou, pro-
mítáním filmů a výstavou fotografií tak 
ponese příznačný název: Návrat zvonů 
aneb Manouškovy zvony opět v České. 
Srdečně všechny zveme! 

Blíží se též čas tradičních hodů, na 
které vás již v tomto čísle občasníku stár-
ci plakátkem zvou. Neustále se rovněž 
pracuje na zvelebování prostor u Améby, 
a tak doufám, že i díky všem akcím a zá-
zemí v naší obci bude pro vás podzim pří-
jemným a radostně prožitým obdobím,

Ing. Jana Chiniová, starostka 

Zahradní slavnost a loučení školáků s MŠ v České
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Stalo se již pěknou tradicí naší mateřské školy vyprovodit své svěřence do první 
třídy základní školy jejich slavnostním pasováním na školáky. Paní učitelky připravily 
letos na zahradě MŠ vydařenou slavnost, secvičily s dětmi program plný básniček 
a písní, a když na závěr všichni malí školáčci zamávali letošnímu školnímu roku, 
nastal čas rozloučit se i s dětmi odcházejícími do „veliké“ školy. 

Paní starostka jim nejprve popřála v krátké řeči mnoho zdaru, a pak už jednoho 
po druhém uvedla do stavu školáckého. Děti obdržely pěkný dárek jako vzpomínku 
na MŠ v České, nějakou tu sladkost, ale hlavně krásnou pamětní šerpu, se kterou se 
hned vyfotily. Poté už nastal čas volné zábavy, kterou obstarával i objednaný umělec 
svými dovádivými písničkami. Rovněž počasí celé akci přálo, a tak se dobře bavili 
velcí i malí.



Jak to bylo s naší školkou v minulosti?
Už asi jen nemnozí pamatují, jak a kdy naše školka vlastně vznikla. Bylo to těsně 

po druhé světové válce, tehdy se v r. 1945 po odsunu Němců uvolnily jejich domy 
a školka vznikla v jednom z nich (č.p. 69). Byla zřízena hned 3. září téhož roku, 
paní učitelka se jmenovala Růžena Špidlíková a do péče jí bylo svěřeno 13 chlapců 
a 11 děvčat, jejichž výčet se nám zachoval v obecní kronice.  Do naší školky docházely 
také některé děti z Lelekovic. Dnes jsou již všichni důchodového věku a nejeden nás 
i opustil. 

„Zahradní slavnost“ v roce 1946, klouček v popředí je Vilém Pavelka, syn autora fotografie



Později se školka přestěhovala do jiného domu po Němcích (č.p. 83) a zůstala 
v něm donedávna. Ostatně i obecní úřad stále sídlí v takto uvolněném domě.  

Co mě ale zaujalo, byly fotografie dávných „zahradních slavností“ a způsob, 
jakým se i ti nejmenší zapojovali do oslav obce. To si vyšňořili svoje koloběžky a jiné 
„ohňostroje“ a vydali se v průvodu přes celou vesnici, aby dojeli k pomníku a vyslechli 
si naléhavá slova o potřebě pracovat pro vlast a zvelebovat svou obec. Dnes by nám 
něco takového přišlo možná až přehnaně patetické, když se ale vžijeme do tehdejší 
atmosféry, není se co divit. Republika byla mladá, brzy po svém vzniku přestála akutní 
ohrožení, lidé měli živě v paměti dvě ničivé světové války i bídu s nimi spojenou. 
Soudržnost a společné úsilí na budování obce pro ně nebylo otřepanou frází, ale 
prožitou existenční nutností. Tomu odpovídal i apel na mládí, budoucnost obce. Už od 
útlého dětství je bylo třeba zapojit do obecního života, a tak se i ti nejmenší na svých 
strojích se vší vážností podíleli na oslavách osvobození. Zůstaly nám alespoň staré 
fotografie a snad i námět k zamyšlení – dnes, kdy se většinou spíš my točíme kolem 
dětí, než bychom je samotné učili starat se o obec. Schválně, kdo se ještě na fotografii 
pozná?                                                                                                                       DH

Děti z mateřské školy i s paní učitelkou, asi 1952
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Důležitá oznámení

Obchod znovu v provozu!
Upozorňujeme občany, že 4. září 2017 byl znovu zahájen provoz prodejny smíšeného 
zboží v budově obecního úřadu. 
Otevírací doba: Po – Pá: 7.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 hod.
                          Sobota:  7.00 – 10.00 hod. 
Těší se na vás nový provozovatel, pan Petr Jedlička z Moravských Knínic

Nově otevřeno: rozšířený sortiment, příznivé ceny, samoobslužná část,
příjemná obsluha – přijďte nakoupit!

Sběr železného šrotu 
se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 10.00 do 12.00 hodin u Obecního 
úřadu Česká.

Úklid obce
proběhne tradičně v předhodovém čase, tentokrát se shrabky budou odvážet 
v pondělí 2. 10.  a v úterý 3. 10. 2017. Prosíme občany, aby si uklidili chodník 
a krajnici před svým domem či zahradou a shrabky zanechali na větších 
hromádkách.
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Vyhláška o dodržování nočního klidu č. 1/ 2013 stále platí! 
Přes opakovaná upozornění na potřebu respektování nočního klidu se množí stížnosti 
na jeho rušení. Upozorňujeme všechny občany, že noční klid je stanoven vyhláškou, 
a mají tak právo v případě jejího porušování volat přímo policii a vyžadovat 
dodržování této vyhlášky. Policie pak jednotlivé případy předá přestupkové komisi 
pověřené obce (Kuřim). 
 
Nabídka bezplatného poradenství při hledání zaměstnání
Na obec dorazila nabídka bezplatných konzultací pro lidi hledající práci. Můžou pomoci 
těm, kdo už dlouho nemohou práci sehnat nebo přemýšlejí o změně kariéry, těm, kdo 
právě skončili školu či se chystají do pracovního procesu po rodičovské dovolené... 
Více informací na www.vzdelavanivsem.cz nebo přímo u poradkyně pro náš region na 
tel. 420 702 157 701, paní Martina Milotová. Vše probíhá diskrétně. 

Dotace Dešťovka 
Další nabídka se týká druhého kola dotačního programu MŽP a Státního fondu 
životního prostředí na podporu využívání srážkové vody na zálivku a splachování a též 
přečištěné odpadní vody  jako vody užitkové. Jednotlivé dotace jsou odstupňovány 
podle kategorií a činí až 50 % celkových nákladů. Podmínky pro jejich získání naleznete 
na stránkách www.dotacedestovka.cz, obrátit se můžete i na bezplatnou telefonní linku 
800 260 500 v čase od 7.30 do 16.00 hod. nebo napsat na email: info@sfzp.cz. Žádosti 
o dotace se přijímají od 7. 9. 2017, v druhém kole bude rozděleno 240 milionů korun. 

Návrat zvonů  23. 9. 2017 koncert  zvonohry v 15 hod. u Améby, následný 
program od 17 hod. v sokolovně
Tradiční hody  6. – 8. 10. 2017
Drakiáda  22. 10. 2017
Český varhanní festival 5. 11. 2017 v 17 hod. – kostel v Lelekovicích
Lampionový průvod 17. 11. 2017
Tradiční charitativní jarmark 25. – 26. 11. 2017
Výroba adventních věnců 1. 12. 2017
Rozsvěcování vánočního stromu 3. 12. 2017

Plánované akce
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Mikulášská 5. 12. 2017
Předvánoční posezení seniorů 8. 12. 2017
Starostův pohár v kopané 16. 12. 2017
Adventní koncert sdružení obcí Ponávka 16. 12. 2017 v 17 hod. – kostel 
Vranov
Upozorňujeme také všechny zájemce, že s chladnými dny se již blíží čas zprovoznění 
obecní  sauny a mohou si objednávat termíny pro nastávající sezónu.

Provoz po letní přestávce zahájila také jóga vedená paní Skoumalovou, probíhá 
v sokolovně vždy ve středu v 17.30 hod. Otevírá se i další kurz jógy (tentokrát vinyasa 
flow jóga), vedený paní Hřebíčkovou, v pravidelném čase v pondělí v 19.30 hod. 
v zasedací místnosti sokolovny. 

Rozpis dalších činností v sokolovně a podrobnější informace v příštím čísle 
občasníku. 
Lenka Mičánková (tel. 776 400 836, email: sokolovnaceska@seznam.cz)

Pražská mobilní zvonohra v České! 
Kdo náhodně nebo i cíleně zabrousí na internetové stránky Pražské mobilní 

zvonohry www.carillon.cz, může být překvapen, že mezi řadou belgických, holandských 
a francouzských historických měst, kde zvonohra pravidelně koncertuje, po boku Prahy 
a dalších velkých měst ČR, kam zajíždí převážně na adventní koncerty, nalezne nyní 
i jméno naší obce. Bude to skutečně mimořádná událost, když pan Manoušek doveze 
svůj unikátní nástroj do České, 80 let poté, co zde jeho tatínek spustil provoz továrny 
Kovolit. Zvony, které byly po znárodnění z Kovolitu postupně vypuzeny, se tak alespoň 
na jeden den vrátí do naší obce, a to v plné síle. Vždyť náklaďák Pražské mobilní 
zvonohry jich má na své korbě plných 57 a ten největší z nich je pěkný macek, váží 
860 kg! Zvonohra je tak nejen největší svého druhu na světě, ale zároveň je i žádaným 
koncertním nástrojem – velké zvony totiž dovolují užití hlubokých tónů a rozšiřují tak 
možnosti hraných skladeb. Odborníci nazvali tento nástroj dokonce „Rolls Roycem“ 
mezi zvonohrami. 

Pokud si tedy jedinečnou možnost poslechu hry profesionálního carillonera 
p. Rejška na tento unikátní nástroj nechcete nechat ujít, nezapomeňte dorazit v sobotu 
23. září 2017 v 15 hod. na hřiště u Améby! Celý koncert i s následnou přednáškou 
a promítáním filmů v sokolovně uspořádá pan Manoušek ve spolupráci s obcí zcela 
zdarma.                                                                                                                      DH
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Cyklistika v České 
je velice populární. Chtělo by se říci: „My tady všichni jezdíme na kolech“. 

Není vzácností uvidět tříleté dítě, jak si to šlape bez pomocných koleček a pěkně už 
drží rovnováhu – příklady táhnou a ti menší se chtějí brzy vyrovnat svým starším 
kamarádům. Dospělí zase vyjíždějí do blízkého i vzdáleného okolí, které má naše obec 
opravdu pěkné a pro cyklistiku jako stvořené. 

Rád bych zde upozornil na jednu tradiční cyklistickou akci, která se pořádá již 
řadu let a účastní se jí občané České i přátelé naší obce:

Přejezd Moravy 
Otcem myšlenky projet během jednoho dne takřka celou Moravu z její severní 

části až k nám na jih je současný starosta TJ Sokol Česká Aleš Kyselák. Pamětníci 
uvádějí, že první přejezd se uskutečnil v r. 1996, tehdy se ho účastnilo pět cyklistů. 
Letos, po více než dvaceti letech, nás jelo a úspěšně dojelo už 37. 

Sport

Tenhle krasavec přijede v sobotu 23. 9. k nám do České!



Jedná se o společenskou akci, ale i velký sportovní výkon – vždyť celý peloton 
ujede 150 km! 

V posledních letech jsou organizátory Vladimír Tichý ml. a Kuba Vlasák. 
Ačkoli se celý přejezd uskuteční během jediného dne, je potřeba se na místo 

dopravit již předchozího večera. Skupinky si vyberou trasu podle náročnosti a podle 
tomu přizpůsobí i vlakovou dopravu. 

Večer se sejdeme v ubytovacím zařízení a doplňujeme kalorie před náročným 
výkonem. 

Druhý den již všichni společně startujeme z česko-polské hranice. 
Pak následuje úžasných 150 km na kole směr jih s několika zastávkami a cílem 

v České, v hospůdce Pod Lípou. 
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Je hezké vidět, jak každý rok roste 
počet účastníků. Věřím, že za pár let se 
připojí i ti dneska tříletí, co na kole teprve 
zdolávají své první metry a kilometry. 

David Klimša

Nové možnosti sportování
Velice pěkné možnosti ke sportu se i pro nás otevírají v sousedních Lelekovicích. 

Nový areál u hasičky zde budou využívat nejen naše děti navštěvující ZŠ Lelekovice, 
zasportovat si tu může každý. Naleznete zde víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal, 
tenis, košíkovou či fotbal. Atleti využijí běžeckou tartanovou dráhu, tužit svaly můžete 
na posilovacích strojích a hlavně děti ocení krásnou lanovou překážkovou dráhu. Obec 
Lelekovice zaslouží za tento počin pochvalu. 

Tým B na společné fotografii
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Také v České se rozšiřují možnosti sportovního i společenského vyžití. V prosto-
rách u Améby vyrostlo nové hřiště na petanque spolu s altánem, u kterého se nabízí 
ještě možnost vybudování veřejného grilu. Stavba by měla být zkolaudována a předá-
na do užívání po 30. 9. 2017. 

David Klimša

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: 6. října 2017

Nové hřiště na petanque u Améby

Sportoviště v Lelekovicích



 

Tradiční hody
16 hod.: stavění máje u sokolovny
18 hod.: posezení pod májou s cimbálovou muzikou6. 10.

pátek

dopoledne: zvaní na hody
po 15. hod.: průvod obcí od sokolovny, předání hodového práva 

paní starostkou, svěcení práva a hodového vína u kapličky, 
to vše zakončené Českou besedou pod májou

20 hod.: hodová zábava v sokolovně (vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti)
21 hod.: nástup krojovaných, Moravská beseda

 Česká beseda, vyhlášení tomboly
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Blučiňáci.

sobota
7. 10.

17 hod.:  posezení u cimbálu v sokolovně 
s CM Primáš8. 10.

 
“


