
Občasník obyvatel a přátel obce Česká

3 / 2020

Zprávy z České
Zastupitelstvo obce Česká, pracovníci obecního úřadu
a starostka Jana Chiniová přejí všem našim občanům

krásné a pohodové léto, dětem pěkné prázdniny! 

Střípky z obce:
Nová zastávka
Podle návrhu Ing. arch. Davida Taslera postavila firma Svoboda a syn, s. r. o. novou 
autobusovou zastávku v hodnotě 300 865,– Kč. Zároveň bylo opraveno stanoviště 
kontejnerů včetně pergoly za cenu 108 000 Kč,–. 

Hřiště u kapličky se bude opravovat
Na podzim se plánuje celková rekonstrukce víceúčelového dětského hřiště u kapličky. 
Obci byla za tímto účelem přidělena dotace 430 000,– Kč, předpokládaná celková 
cena činí 620 000,– Kč.
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V nemocnici u sv. Anny se můžete setkat s naším dárkem! 
Zastupitelstvo obce Česká schválilo v době nouzového stavu dar ve výši 
50 000,– Kč na zakoupení jednoho lůžka pro oddělení ARO Fakultní nemocni-
ce u sv. Anny v Brně.

OLYMPON 2020
Pokud situace dovolí, proběhne po prázdninách už druhé sportovní klání obcí 
Česká, Lelekovice a Vranov OLYMPON. Prosíme všechny zájemce o účast, 
nadšené sportovce starší 18 let, aby se obraceli na pana Milana Pavelku, tel. 
734 641 091, email: milanpavelka01@seznam.cz

Akce se uskuteční v sobotu 
5. září 2020 v Lelekovicích 
v areálu u hasičky a u soko-
lovny. Dosud se počítá s tě-
mito disciplínami: běh na 
60 m, 1 km, štafeta 4 x 125 
(250) m, skok do dálky, střel-
ba ze vzduchovky, vrh koulí, 
volejbal, fotbal, badminton, 
pétanque. 
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21. DEN PONÁVKY 

 

Program—sraz v 9.00 ve Vranově u hřbitova 
pochod kolem Ponávky zapomenutou pěšinou, která sice není fyzicky náročná, leč lze na ní zahlédnout srnky, lišky 
a tu a tam malé medvídě, do Lelekovic k soše Ponávky, kde bude připraveno občerstvení. 
Účastníci z České a Lelekovic se mohou dopravit na Vranov autobusem č. 310. Odjezd z České v  8.26 z křižovatky, 
8.30 Lelekovice náves. (časy ostatních zastávek v jízdním řádu autobusu č. 310) 

 

 SOBOTA  29.8.2020  V 9.00 ve Vranově u hřbitova 

úterý 7. ČERVENCE 17-18 hod

úterý 14. ČERVENCE 17-18 hod

úterý 18. SRPNA 17-18 hod

úterý 25. SRPNA 17-18 hod
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Obnovení historické polní cesty
O co jde?
V poslední době často slyšíme o špatném stavu krajiny, která se skládá z velkých mon-
okulturních lánů. O krajině, ve které chybí meze, stromořadí a polní cesty, dříve rozdě-
lující tyto velké půdní bloky na pestrou mozaiku malých polí, luk a stromů. Poměrně 
snadný způsob, jak alespoň částečně vrátit krajině její původní ráz, je právě obnova 
těchto krajinných prvků. Snad v každé obci naší země se v katastrálních mapách dosud 
nalézají úzké pruhy pozemků, které připomínají, že celou krajinu kdysi protínala roz-
manitá síť polních cest. Tyto cesty, často zahloubeny pod úroveň terénu v podobě úvo-
zu, nebo lemovány řadou vzrostlých ovocných stromů, většinou zanikly v době násilné 
kolektivizace zemědělství. Obnova takové zaniklé polní cesty je to nejjednodušší, co 
může kterákoliv obec udělat pro přírodu ve svém katastru. Pozemky, na kterých se tyto 
cesty nacházely, bývají totiž většinou ve vlastnictví obcí a není tedy nutné provádět 
složité pozemkové úpravy nebo nákladné výkupy pozemků. 

V naší obci se taková, dnes 
dávno zaniklá cesta, nachá-
zela v lokalitě Vrbky a byla 
pokračováním dnešní slepé 
cesty vedoucí pod zahradami. 
Starší občané obce si možná 
tuto cestu pamatují a mlad-
ší se o její existenci mohou 
přesvědčit pohledem do zmi-
ňovaných katastrálních map 
nebo na letecké snímky. Na 
leteckých snímcích lze po-
zorovat světlejší pruh v poli, 
který je důsledkem zasypání 
úvozu, ve kterém byla cesta 
zahloubena.

Jak to bude probíhat?
Zastupitelstvo naší obce se snaží přispívat ke zlepšování stavu krajiny, a proto se 
rozhodlo pro obnovení této pěšiny. Postupovat budeme jako mnohé další obce, 
které už podobný projekt úspěšně zrealizovaly. V současné době začínáme jednat 
se zemědělskými firmami, které tuto lokalitu obdělávají. Po sklizni a úpravě půdy 
dojde k zaměření pozemku geodetem a následně budou hranice pozemku osazeny 
dřevěnými kůly, které poslouží pro vymezení cesty a zároveň jako ochrana dřevin 
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Zemědělska krajina v okolí České před kolektivizací

před poškozením zemědělskými stroji. Následně bude cesta po jedné straně osázena 
kombinací keřů a stromů. Skladba keřů bude odpovídat původním druhům, které jsou 
na našem území přirozené. V případě stromů se bude jednat o staré vysokokmenné 
odrůdy ovocných stromů. Celá plocha bude následně oseta trávou. Výsledkem tedy 
bude travnatá pěšina.

Co si od záměru slibujeme?
Z hlediska ekologie se v této lokalitě díky obnově cesty zvýší druhová rozmanitost. 
Vysázené stromy a keře budou v budoucnu poskytovat potravu a útočiště pro hmyz 
a drobné ptactvo. Ovocné stromy svými plody potěší kohokoliv, kdo se po této pěšině 
vydá na procházku. Tento krajinný prvek zvýší schopnost zadržování vody, zajistí 
průchodnost velkými lány polí a zvýší estetickou hodnotu krajiny. V neposlední 
řadě také poskytne místo pro odpočinek našim občanům. Samotná realizace by měla 
proběhnout na podzim tohoto roku. Výsadby stromů a keřů se bude moci zúčastnit 
každý, kdo bude mít zájem.
Zkusme vnímat i okolí naší obce jako jeden celek a součást krajiny, která může být 
opět rozmanitá a na kterou můžeme být hrdí.

Pavel Baumann
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Klub aktivních seniorů KLAS
Milí příznivci KLASu, milí KLASáci,
zdravím Vás v této pro nás složité době a věřím, že jste ji Vy i Vaši blízcí překonali ve 
zdraví. Každým dnem nám chodí stále více optimističtější zprávy o zvládnutí nemoci 
COVID 19 a přijatá opatření se pomalu uvolňují.

I naši skupinu tato opatření zasáhla a vlastně po čtyřech setkáních jsme naši činnost 
ukončili. Během těchto třech měsíců jsem byla s některými v e-mailovém nebo tele-
fonickém kontaktu, tak vím, jak pro nás všechny seniory byla tato doba obtížná. Mám 
radost, že se nám alespoň vydařil zájezd do Rájce-Jestřebí na kamélie, ale naše velké 
přípravy na setkání s dětmi z mateřské školy o velikonocích jsme již bohužel neusku-
tečnili. Také zájezd do Modré a Velehradu jsem musela přeložit.

Ale již připravuji plán setkání od měsíce září 2020. Pokud mám na Vás e-mailové 
adresy, určitě Vám jej zašlu. Současně Vás chci informovat, že zájezd byl přesunut 
na čtvrtek 10. září 2020. Program zájezdu a další informace o vstupném, komento-
vaných prohlídkách apod. Vám opět rozešlu, příp. budou na stránkách obce ve slož-
ce KLAS. Rovněž se uskuteční setkání s dětmi, kde určitě využijeme naši přípravu 
z jara. Některé akce, např. setkání s paní senátorkou ing. Jaromírou Vítkovou, vycház-
ku „Sedmiradostné cesty Panny Marie“ a další, budeme muset ale přesunout na příští 
rok.

I tak věřím, že se mi podařilo sestavit program setkání a akcí od září do konce roku 
tak, aby byl pro Vás zajímavý. Jen pevně věřím, že se již nebude opakovat stejná si-
tuace s koronavirem jako na jaře. Určitě budeme program na rok 2021 již připravovat 
společně, budu ráda za všechny Vaše připomínky, rady a doporučení.

Moc Vás ještě jednou zdravím a doufám, že se 7. 9. 2020 opět v našem velkém 
počtu shledáme.

Těší se na Vás Liba Šebrlová
KLAS – Klub aktivních seniorů v České

PROGRAM SETKÁNÍ NA OBDOBÍ  ZÁŘÍ – PROSINEC 2020

7. 9. 2020 Téma: Všude dobře, doma nejlépe
10. 9. 2020 Zájezd do Archeoskanzenu Modrá, Živá voda Modrá, Velehrad
21. 9. 2020 Setkání s dětmi z MŠ Česká
5. 10. 2020 Téma: Vila Tugendhat – památka UNESCO
21. 10. 2020 Vycházka – prohlídka Mincmistrovského sklepu, 
  kostnice pod kostelem Sv. Jakuba
2. 11 .2020 Příprava na setkání s dětmi, příprava výrobků na jarmark
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Uzávěrka dalšího čísla: 10. září 2020

11. 11. 2020 Sv. Martin – setkání s dětmi z mateřské školky
16. 11. 2020 Téma: Poutní cesta – SEDM RADOSTÍ PANNY MARIE
  Povídání pí. Jordanové o vzniku poutní cesty
 7. 12. 2020 Téma: České vánoční tradice
14. 12. 2020 Vánoční posezení seniorů KLAS

Zájezd klubu KLAS na Velehrad a Modrou
Obec Česká a Spokojený senior – KLAS  pořádá ve čtvrtek dne 10. 9. 2020  jednodenní 
zájezd pro všechny seniory z České do Archeoskanzenu Modrá, Živá voda Modrá 
a Velehradu

Program:
8,00  odjezd od OÚ v České
10,30 – 11.45 Archeoskanzen Modrá
  – komentovaná prohlídka 
  – vstupné cca 60,– Kč
12,00 – 13,45  Oběd – restaurace VEGA
14,00 – 15,30 Živá voda Modrá
  – komentovaná prohlídka 
  – vstupné cca 50,– Kč
16,00 – 17,00 Velehrad 
  – komentovaná prohlídka 
  – vstupné cca 30,– Kč
17.30  odjezd z Velehradu
Dopravu autobusem zajišťuje a hradí Obec Česká. Kapacita autobusu je 55 míst.
Předpokládané vstupné na prohlídky je 140,– Kč, které je nutno uhradit současně 
s přihlášením pí. Libě Šebrlové, Česká 124, tel. 728 407 200 od 1. 8. 2020 do 31. 8. 
2020, popř. přihlášení a úhradu lze provést i na OÚ Česká.
Oběd je zajištěn v restauraci Vega, před odjezdem budete informování o nabídce jídla 
a sdělíte, kdo má o oběd zájem. Oběd si hradí každý účastník zájezdu sám.


