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Zprávy z České
Milí spoluobčané! 

Vánoce jsou svátky, kdy všechno prožíváme intenzivněji než jindy. Pokud se nám daří, jsme 
zdraví a máme spokojenou rodinu, vánoční atmosféra naše pocity štěstí ještě znásobí. Jenomže 
znásobí i to smutné, co nás v životě potkává. Prázdné místo toho, kdo nás opustil, šrámy, 
které nám život nadělil, na nás uprostřed valícího se sentimentu obzvlášť dolehnou. Proto ani 
mnozí nemají tyto svátky příliš rádi. Jsou jako vynucená zastávka, kdy si svou bolest ještě více 
uvědomujeme. Radši ať čas plyne všedním, zaběhaným tempem. 

Svátky slunovratu se u nás slavily dávno před příchodem křesťanství. Čas, kdy se láme 
období nejdelších nocí a znovu se začíná prodlužovat den, působil na lidi odpradávna tajemně. 
Snad si chtěli magickými úkony návrat slunce nějak pojistit. Co kdyby se mu z nějakého 
důvodu nechtělo a tma by nakonec nadobro ovládla svět? Mnoho z dávných rituálů přenášíme 
do současnosti, aniž bychom přesně znali jejich původní význam. Tajuplnost vánočního času 
nás něčím stále fascinuje. Zapalujeme svíčky, rozžíháme lampičky, možná intuitivně po vzoru 
předků hledáme hřejivé světlo, dárce bezpečí a života. 

Přeji vám, ať už Vánoce máte rádi nebo ne, aby vám v nadcházejícím čase svítilo v životě 
alespoň malé světýlko. Někdy stačí malý plamínek, a najednou vše vypadá úplně jinak. A možná 
je nám té tmy občas i zapotřebí. V záplavě blikajících světel bychom si třeba toho nenápadného 
ani nevšimli. Toho, které přichází shůry a laskavě prosvěcuje všechnu lidskou bídu – i o tom je 
vánoční zvěst o malém Ježíškovi narozeném ve chlévě. 

Krásné svátky a požehnaný celý nový rok!                                      Jana Chiniová, starostka
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Mlynář v České?
Na tuto otázku asi každý, kdo se zajímá o historii České, odpoví negativně. Nikdy 

tu nebyl žádný mlýn, takže co by tu dělal? A přece se České svébytný svět mlynářů, 
reprezentovaný v okolí rodinami Vránů, Toufarů či Alexů, občas dotýkal. Jeden z mly-
nářů u nás kdysi žil, s dalšími se setkáváme prostřednictvím uzavírání sňatků. Bylo 
to docela přirozené – jestliže jsme si o hostinském rodu Baumannů řekli, jak pevně se 
držel své živnosti, je pochopitelné, že se od toho odvíjelo i hledání vhodných nevěst 
a ženichů. Styky se mezi hostinskými udržovaly jaksi samozřejmě, brali se lidé od fo-
chu, a také z příbuzných branží – narazili jsme často na řezníky, ovšem stejně potřeb-
nými dodavateli do hospod byli i mlynáři. A tak se není co divit, že kontakty naší obce 
se světem mlynářů probíhaly právě i prostřednictvím sňatků rodu Baumannů. 

Začněme ale od mlynářského synka, který v naší obci nějakou dobu žil. Vránův 
mlýn u jehnických rybníků asi všichni z procházek známe, i když už dávno obilí ne-
mele. Snad nebude na škodu, když si o jeho historii povíme něco víc. Je velice dlou-

Rybník u Vránova mlýna dnes
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há a zahalená mnoha tajemstvími. 
Mlýniště, tedy místo, kde kdysi 
mlýn stával, se totiž poprvé připo-
míná už roku 1460. Během česko-
uherských válek v následujících le-
tech však zanikly i samotné Jehnice 
a nejméně 100 let byly pusté. Další 
ránu místnímu osídlení zasadila tři-
cetiletá válka. Teprve na počátku 18. 
století se objevují první určité zmín-
ky o mlýnu.

Dejme slovo Adolfu Raabovi, 
který v roce 1900 psal o historii 
Řečkovic: „Mlýn, příslušející k oře-
šínskému majetku kláštera [na Starém Brně], ležel až do nového století (1700) pustý 
a jeho pozůstatky byly jen stěží patrné. Byl teprve až v roce 1704 mlynářem Samuelem 
Vránou znovu vybudován a do jeho majetku odevzdán. Jak se praví v listině abatyše 
– Barbara Woditschka – z 30. prosince 1703, jeho následovníci mohou mlýn podle nej-
lepšího vědomí užívat na věčné časy.“ Tato citace pochází z knihy Jehnice od minulos-
ti k dnešku (Jehnice, 2002). Naopak F. Tonar ve sborníku Ořešín 1275–2005 (Sursum, 
2005) uvádí jako datum podpisu listiny již 30. září 1703. Na tom by nebylo nic zas tak 
divného, Raabově historii jsou vytýkány i další nepřesnosti, věc má ale jeden háček. 
Ať v září či v prosinci, Samuel Vrána již podle mého zjištění touto dobou nežil, podle 
matričních záznamů zemřel 30. dubna 1703. Nemohl tedy přebírat mlýniště, natožpak 
teprve následujícího roku stavět mlýn. 

Jeho úmrtí bylo pravděpodobně náhlé, ještě na začátku roku 1703 šel totiž dvěma 
dětem z řečkovické farnosti za kmotra. Každopádně v obou udávaných termínech pod-
pisu listiny již byl prokazatelně mrtev. Celou věc by snad mohla osvětlit samotná listi-
na abatyše Woditschkové, pokud se někde v archivu dochovala. Možná již byla listina 
vyhotovená, když Samuel nečekaně skonal, a vzhledem k přislíbenému dědičnému 
právu zůstalo na ní jeho jméno zachováno? Jisté je, že po smrti Samuela nacházíme už 
ve všech matričních záznamech jako mlynáře jen jeho nástupce Vavřince Vránu, který 
patrně fakticky mlýniště získal a mlýn  vybudoval. 

V této souvislosti si dovolím ještě malou odbočku do historie Mokré Hory. Pod-
le dostupné literatury vznikla (podobně jako Zinsendorf) při raabizaci r. 1784, podle 
jiných autorů již r. 1771. Mokrá Hora je ovšem zachycena již na mapě tzv. prvního 
vojenského mapování z r. 1764–1768. Když prolistujete řečkovickou matriku naroze-
ných, najdete tam zapsanou první kmotru z Mokré Hory již roku 1736 a první narozené 
dítě r. 1740. V padesátých letech se uvádí v Mokré Hoře dokonce hostinský. Jak vidno, 

Vránův mlýn kolem roku 1930
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některé osvícené vrchnosti nečekaly na pana Raaba, ale „raabizovaly“ samy dávno 
před ním.

Místo jehnického (či správněji ořešínského) mlynáře tedy už od r. 1703 zastává syn 
Samuela Vrány Vavřinec a poté ho přebírá vnuk František.

František byl třikrát ženatý a zatímco první krátké manželství zůstalo bezdětné 
a s druhou ženou měli jedno, ve třetím manželství si vše vynahradili: narodilo se jim 
15 dětí. Nás bude zajímat jeho jedenáctý potomek, Jan Sarkander Vrána, někdy uvá-
děný jenom jako Sarkander. Narodil se 9. února 1767 a v letech 1791–1796 byl maji-
telem usedlosti č. 12 v Zinsendorfu (pro starousedlíky Spáčilovo, zaznamenal p. Jiří 
Saul v Kronice obce Česká), takže aspoň chvilku jsme měli svého mlynáře, i když bez 
mlýna. Proč se on, dědic rodinného mlýna (josefinský katastr uvádí k roku 1788: Sar-
kander Wrana, eigenthümlicher Mahlmüller, tj. něco jako mlynář-soukromník), usadil 
na zemědělské usedlosti, nevíme. Možná byl jeho mlýn v rekonstrukci a rodina musela 
někde bydlet. A pokud v Řečkovicích či v Mokré Hoře nebylo k bydlení nic vhodného, 
zvolil Zinsendorf, odkud to do mlýna nebylo daleko (odmysleme si dnešní síť komuni-
kací, a uvědomme si, že tehdy existoval rozvinutý systém polních cest, různých pěšin 
a zkratek, po kerých se tehdejší lidé, kteří znali krajinu široko daleko, pohybovali 
s jistotou). Nebo snad byla koupě usedlosti jen hospodářskou investicí? Brzy se totiž 
Jan Sarkander Vrána na jehnický mlýn vrací a když se dne 20. května 1800 žení s Ka-
teřinou Drescherovou, dcerou Martina Dreschera, lelekovského kolonisty, je zapsán 
jako mlynář v Mokré Hoře.

Sarkanderův syn Antonín Vrána, pokračovatel rodinné tradice, se 18. listopadu 1849 
oženil s Kateřinou Toufarovou, dcerou mlynáře Josefa Toufara z Lelekovic. Toufarovi byli 
starobylý mlynářský rod z Jedovnic, který se usadil i v Lelekovicích. Pro nás je zajíma-

vé, že se tak Vránův rod dostává 
do příbuzenského vztahu s našimi 
Baumanny. Josef Baumann, první 
majitel zinsendorfského hostince, 
provdal v roce 1816 svou dceru 
Antonii za Františka Toufara, mly-
náře v Lelekovicích. František byl 
bratrem zmíněného Josefa Toufara 
a tedy strýcem jeho dcery Kateři-
ny, Antonínovy nevěsty; Antonie 
Baumannová-Toufarová byla pak 
její tetou. Mlynářští z Vránova 
mlýna tedy měli v Lelekovicích 
na mlýně tetičku Toničku, půvo-
dem Baumannovou.

Obraz Emanuela Koupého, zřízence na železniční 
zastávce Jehnice, amatérského malíře a sochaře. 
Pro sokolovnu v České namaloval oponu.
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Když se pak Kateřině a Antonínovi Vránovým narodil 5. února 1851 jejich jediný 
potomek, syn Antonín, není divu, koho mu pozvali za kmotry: bratra jejich tety Tonič-
ky Jana Baumanna, hostinského z Zinsendorfu, s manželkou Josefou. 

A to už jsme se dostali na samotný závěr působení mlynářského rodu Vránů na 
Vránově mlýně. Jestliže Antonín Vrána mladší byl sám jedináčkem, i on měl dlouhou 
dobu pouze jedinou dceru, která se mu narodila brzy po svatbě. Na svého mužského 
potomka a následovníka čekal pak dalších čtrnáct let. Paradoxně v roce narození syna 
Františka (1886) mlýn prodává a odchází neznámo kam. O důvodech se můžeme jen 
dohadovat. Stejně tak mizí i řečkovická vedlejší větev rodu Vránů, jejíž příslušníci 
ovšem již nebyli mlynáři, ale sedláci (v matrikách uvádění jako familianti). Po mlyná-
řích Vránech tak zůstalo jen jméno, které nese jejich bývalý mlýn už tři století. 

A ještě jen velice krátce o posledním z dotyků, o kterém by nám nejvíce pověděla p. 
Marie Švábová, rozená Baumannová. Její maminka, Růžena roz. Alexová, pocházela 
rovněž z mlynářského rodu, tentokrát z Alexova mlýna u rybníka nedaleko lelekovické 
školy. Jako malinká tam často chodila na návštěvu a tak se těšíme, že nám o starých 
časech na mlýně v některém z dalších číslech občasníku povypráví. 

Až se tedy zase někdy vydáte údolím Ponávky, zkuste si představit, jaké to bylo, 
když tudy nevedla žádná silnice ani železnice a jediným zvukem, který rušil šum poto-
ka, byl klapot Vránova mlýna. Když stejnou cestou chodívali Vránovi za svými kmot-
říčky do zinsendorfské hospody a ti zase na oplátku k nim na mlýn. Přeji vám pěknou 
procházku a v novém roce zase někdy nashledanou.

Milan Hruška
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Vítané změny na sběrných stanovištích
V souvislosti se změnou zákona o odpadech zavádí obec Česká celoroční sběr 
použitého kuchyňského oleje a bioodpadu. Hnědé kontejnery na bioodpad, na 
které jste již zvyklí,  zůstávají nově na stanovištích po celý rok.
Nádoby na použitý olej jsou úplnou novinkou. 
Proč ale nevyužít snadné možnosti, jak pomoci 
životnímu prostředí a zbavit se zároveň věčného 
dilematu: kam s ním? Použitý olej nejenže nemusí 
škodit v odpadním potrubí, díky moderním 
technologiím může být i docela vydatným zdrojem 
energie. Nalijte ho jednoduše do PET lahve 
a dobře ji uzavřete. Pak vložte do sběrné nádoby 
označené příslušným logem. 

My třídíme nejlépe!
Pozor! Naše obec se umístila mezi nejlepšími v soutěži „My třídíme nejlépe“! 
Z celého Jihomoravského kraje jsme ve své kategorii (501–2000 obyvatel) do-
sáhli na 5. místo. Slavnostního ceremoniálu s předáváním cen a diplomů se 
v Brně na Špilberku zúčastnila p. Lenka Mičánková. O naší obci se ví, že jí na 
životním prostředí záleží, a poděkování patří vám všem! 

Důležitá oznámení
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Novinky na mobil 
Obecní úřad Česká oznamuje občanům, že na stránkách obce je od 1.10.2019 
zřízená nová aplikace NOVINKY NA MOBIL. Tuto aplikaci je možné nainsta-
lovat pouze na chytré telefony a najdete ji v hlavním menu Důležité kontakty
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu.
Po stažení aplikace do telefonu stačí přidat vaši obec a od té chvíle vám budou 
chodit notifikace o nových článcích a událostech.

První schůzka Klubu aktivních seniorů se blíží! 
Srdečně zveme všechny seniorky a seniory na první setkání KLASu v pondělí 
20. 1. 2020 v budově staré mateřské školy, Česká 83. Přezůvky s sebou. Těší 
se Liba Šebrlová

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Jak jste si nemohli nevšimnout, letos v naší obci úspěšně proběhla výměna ve-
řejného osvětlení. Provedla ji firma SINCLAIR Global Group s.r.o. a celkové 
náklady činily 4 580 482, 72 Kč včetně DPH (z této stavby obec nemůže uplat-
ňovat odečet DPH). Stavba byla zkolaudována dne 20. 11. 2019.

Taneční kurz pokračuje i po Novém roce
Vyzkoušet zdarma si ho můžete na první lekci v úterý 21. 1. 2020 v 19.30 hod. 
v sokolovně. Cena pro pár za celý kurz (9 lekcí) je 2 900 Kč. www.tanecni-
skola-brno.cz

Děkujeme všem štědrým dárcům!
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošního 
Farního charitativního jarmarku v sokolovně. 
Vybrala se úctyhodná částka 133 953 Kč pro děti 
v Malawi.  

Ti, kdo mají i nadále srdce otevřená, můžou přispět 
na charitní projekty během Tříkrálové sbírky, která 
v naší obci proběhne v sobotu 11. ledna 2020. 
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Důležité informace z Českého úřadu  zeměměřičského a katastrálního
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Důležité informace z Českého úřadu  zeměměřičského a katastrálního
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Připravované akce
11. 1. 2020 Tříkrálová sbírka
17. 1. 2020 Obecní ples   20 hod. v sokolovně
25. 1. 2020 Myslivecký ples
  8. 2. 2020 Maškarní bál pro děti
22. 2. 2020 Fašank – Ostatky
  2. 3. 2020 Vítání občánků 
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   Obec Česká Vás srdečně zve na  

      OBECNÍ  
        PLES 

       v pátek  

17. ledna 2020 

     od 20 hod 

  Vstupné 120,- Kč 

Hraje skupina Gava Band 

Od 8. ledna je možné zakoupit místenku na OÚ Česká. 
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi

Vzácní přátelé!
   Začínám mít dojem, že se tu jednou za rok dotkneme úplně jiného vesmíru. Sobotní 
běh nadšených sportovců všech věkových kategorií, podvečerní poutavé povídání Filipa 
Brein dla o Malawi, kupa krásných výrobků a pak neděle…
   Na jednu stranu má člověk pocit, že to všechno jen tak samo plyne, ale pak se trochu roz-
hlédne a uvidí ty kmitající lidičky za barem, v sále prodávající, kteří jsou na nohách celé 
odpoledne a ke každému prodanému kusu přibalí úsměv, a to vůbec nemluvím o všem, co 
tomu musí předcházet… Hodiny tvoření, aby vůbec bylo co prodávat, hodiny aranžování, 
popisování, oceňování..
   To, co se odehrává na pódiu, připomíná docela solidní lokální festival. A za vším kupa 
práce, nácviky, vymýšlení, konstruktivní debaty. A pod pódiem lidi, kteří se rádi vidí a rádi 
spolu stráví odpoledne. Někteří jsou zcela mimo místní komunitu, ale každý rok se zasta-
ví.
   Vždycky si znovu říkám, že to s tím světem není tak zlé, dokud jste tu vy všichni. Lidi, 
kteří (jak by řekl jeden klasik) to tak nenechají. Lidi, kteří cítí, že i malá dobrá věc je víc 
než strach, že se něco nepovede, víc než záplava negativity, valící se na nás
každým okamžikem z médií a nejen z nich.
   Na projekty v Malawi pošleme pěknou částku necelých 134 000 Kč. Zůstane nám tu ale 
mnohem víc. Každý z nás ví, zda a čím byl obdařen.
   Díky vám všem!                                                                                    Jitka Baumannová

Obec Česká se každoročně podílí na pořádání Farního charitativního jarmarku poskyt-
nutím prostor sokolovny. I letos se akce těšila velikému zájmu. Poděkování patří všem 
pořadatelům i návštěvníkům.

Farní charitativní jarmark
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Z bohatého programu jarmarku



Rozsvícení vánočního stromu

Foto z akce (i na úvodní straně) David Tasler



Mikulášská

Foto Rasťo Belan
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Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2020

Předvánoční posezení seniorů
Kdo zavítal na letošní předvánoční posezení seniorů s písničkou, rozhodně neprohlou-
pil. Prý už dlouho nebylo tak povedené! K tradičně milému vystoupení dětí z MŠ 
a jako vždy výbornému Lelkováčku se letos nově přidal i Javorníček. Jeho cimbálová 
muzika i taneční soubor slavily veliký úspěch. Elán mládí spolu se známými písnič-
kami, které si mohli všichni notovat s účinkujícími, potěšily snad každého, kdo se 
setkání účastnil. Všem účinkujícím patří veliký dík, bylo vidět, že vystupují ochotně 
a s radostí. Tak pokud patříte mezi ty seniory, kteří se této akce ještě nezúčastnili, příští 
rok už neváhejte! 


