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Z P R AVO DA J O B C E 2 020
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

NOVÁ HASIČKA
V minulém roce byly ve sportovním areálu
na Poňavě dokončeny nové fotbalové šatny.
V plném proudu je výstavba přístavby základní
školy. Další investiční akcí, která čeká na svou
realizaci je nová hasičská zbrojnice. Na tuto
stavbu již bylo vydáno stavební povolení.
Vzhledem k finanční náročnosti není ale možné
realizovat výstavbu nové hasičky jen z rozpočtu
obce. Zastupitelé tedy schválili podání žádosti
o dotaci v programu Ministerstva vnitra
– Účelové investiční dotace pro SDH obcí.
Maximální výška dotace je ovšem jen 4,5 mil.
korun. To je stále málo a především není jisté,
zda dotaci obdržíme. Zastupitelé se proto
rozhodli pro financování stavby z úvěru. Je to
poprvé v novodobé historii obce.
V loni nechal starosta obce zpracovat analýzu
financí a rating obce. Finanční zdraví Lelekovic
bylo ohodnoceno nejlepší možnou známkou

A+A+. Finanční kondice obce – známka A+ je
opřena především o výborné výsledky
provozního hospodaření v posledních letech.
Obec má rostoucí počet obyvatel, stabilní
daňové příjmy, získávala dotace. Stav financí
– druhá známka A+ je založena na výborné
finanční likviditě, rezervách. Obec je bez dluhů.
Jedním z doporučení v rámci střednědobého
výhledu rozpočtu je: „…nebát se realizovat větší
investice a opravy s využitím Investičního
úvěrového rámce s limitem až 100 mil. korun, což
je pohodlný bezpečný strop možného zadlužení
se zajištěním pokrytí investic s čerpáním
v určitém období při zachování výhod nedočerpat, bez sankcí předčasně splácet, s úrokem výhledově pod 3 % p. a.“
S ohledem na cenu hasičky, s ohledem na plánovanou rekonstrukci průtahu obce a především na
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Studie pro ÚR, Architektonická kancelář Burian – Křivinka

zachování dostatečné finanční rezervy na další
předpokládané i nepředpokládané výdaje obce,
zastupitelé schválili záměr na získání
Investičního úvěrového rámce ve výši 35 mil.
korun a uložili starostovi obce provést poptávkové řízení na Investiční úvěrový rámec a na
základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh
smlouvy.

V případě, že se obci podaří získat úvěrový
rámec za výhodných podmínek, nebude nic
bránit vypsání výběrového řízení na výstavbu
hasičky a její realizaci. V obci by tak přibyla další
nová moderní stavba sloužící především SDH
Lelekovice, ale i širokému okruhu mladých
sportovců – hasičů a jejich podporovatelům.
Střednědobý výhled rozpočtu Lelekovic s analýzou financí
a ratingem zpracoval Luděk Tesař

DĚTSKÝ KARNEVAL
K doplňkové výzdobě sálu přispělo i množství
nafukovacích modelů, které tam prodával přizvaný prodejce.
O zdařilý průběh karnevalu se starala pětice
klaunů: Marcela Leciánová, která svůj talent ve
vedení dětských zábav osvědčuje i při jiných
podnicích, Tereza Křehlíková, Katka Leciánová,
Martina Šmerdová a jediný mužský reprezentant
Vojta Brnický. Mix muziky a dětských písniček
měl dobře sestavený a podle programu řídil
Marek Šlapanský.
Již tradiční Dětský karneval uspořádala TJ Sokol
v sobotu 8. února v sokolovně. Proti loňskému
roku přišlo téměř dvojnásobně více návštěvníků
– přes 150 karnevalových hostů, z nichž bylo
80 dětí v karnevalových kostýmech, mezi nimi
i několik rodičů. Pořadatelé karnevalově vyzdobili sál, příjemně působilo lampionové osvětlení.
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Karneval zahájili krátkým vystoupením klauni.
Následoval rej dětí v maskách řízený klauny, kteří
v reji organizovali různé tradiční hry. S těmi nejmenšími šli do reje i rodiče. V krátkých
přestávkách dvakrát vystoupily s velkým
úspěchem malé tanečnice s tanečními kreace-

3_4_2020 sazba hotovo.qxd

20.2.2020

13:48

Page 3

mi. V průběhu karnevalu si hlavní klaun a průvodce programu Marcela Leciánová zvala na nízké
pódium podle věku skupinky karnevalově vystrojených dětí, které se představily nejen jménem,
ale také řekly, co svým kostýmem představují.
Diváci tak viděli malé motýlky, broučky, menší
i větší zvířátka a hlavně princezny a piráty. Za
svoje odvážné vystoupení všichni dostali malou
odměnu. Pořadatelé připravili pro děti také malý
rybářský koutek, kde si mohly vyzkoušet chytání
rybek na udičku.
Do tomboly přispěli: Samoobsluha Hruška
– vedoucí Richard Dvořák, Řeznictví a uzenářství
Štulpovi, ADAM zahradnická a.s., PSK GROUP,
JIPAST, paní Thalmann Skalníková, pan Hledík,
pan Vymazal, rodina Šlapanská a obec
Lelekovice. Všem dárcům pořadatelé děkují,
neboť přispěli k velmi pěknému a zdařilému dětskému karnevalu a také k radosti dětí, protože

tombola byla svým obsahem určena výhradně
dětem. Karneval byl zakončen hromadným
fotografováním všech dětí v karnevalových
kostýmech a závěrečným volným rejem. Za
pěkné, příjemné odpoledne patří poděkování
pořadatelům, klaunům a všem, kteří se na něm
podíleli.
Zdeněk Chlup

ČEDIVADLO

Moc pěkné divadelní představení „Recept na
pohádku“ sehráli ve spolupráci s naší TJ Sokol
divadelní ochotníci ze souboru Čedivadlo
z České v neděli 9. února v naší sokolovně.
Pohádková hra pro děti i dospělé, s lesními

žínkami, vodníkem, čarodějem i jinými pohádkovými bytostmi a také s vědcem, který na
pohádky nevěří, zaujala diváky nejen svým
námětem, ale také výbornými hereckými výkony
všech herců a hereček. A protože byl děj
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provázen zpěvy s hudebním doprovodem,
ocenění zaslouží i režie synchronizace se
zpěváky. Vtipné dialogy vzbuzovaly u diváků
často smích i potlesk. Navíc udržovaly pozornost
diváků až do konce představení.
Hra na jednoduchém jevišti s klasickou kulisou
zámku na vzdáleném kopci s krajinou a pomocnou oponou umožnila provedení pohádky bez
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přestávky. Při délce celého představení přes 80
minut to byl pro celý herecký soubor úctyhodný
výkon. Kolem 120 diváků ho také nakonec
odměnilo velkým potleskem. Pro lelekovický
Kotúček to mohla být dobrá inspirace a pro
pamětníky, kterých ale v hledišti moc nebylo,
oživení nostalgických vzpomínek na zašlou slávu
bývalého sokolského divadelního souboru.
Zdeněk Chlup

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
NA LIPCE – JEZÍRKU

LYŽAŘSKÝ KURZ
I letos naši žáci zavítali do Hynčic pod Sušinou,
aby se pod vedením zkušených instruktorů
naučili či zdokonalili v jízdě na lyžích. Počasí nám
ukázalo hned několik svých podob. A tak jsme
zažili mlhu co by se dala krájet, ale taky azuro
a sluncem zalitou sjezdovku. Týden uběhl jako
voda, ani se nám nechtělo domů a tak se těšíme
zase za rok a budeme doufat, že vše vyjde zase
tak dobře jako letos.
Alice Kis

CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLCE
První dva měsíce nového roku jsou za námi a my
s netrpělivostí vyhlížíme další, které nám jistě
přinesou ještě více radosti. Ptáte se v čem?
No, vždyť přece pomalu začne předjaří a jaro
samotné, a to je přece nejkrásnější období.
Doba, kdy se na stromech objeví pupeny, ze
kterých se vyklubou první lístky, květy a ptáci na
nich svým zpěvem rozradostní ráno i celý den.
Zima letos byla na sníh i mráz skoupá, a proto už
se těšíme, jak se šedivé a pochmurné okolí
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postupně promění. A aby letošní zima-nezima
poznala, že už nemá šanci, pomůžeme ji zahnat.
Vyrobíme si totiž Morenu a podle staré lidové
tradice ji se zpěvem hodíme do ohně. Nejraději
bychom ji poslali po vodě, aby odplula hodně
daleko, ale tak silný proud vody v okolí nemáme.
A tak si na pomoc zavoláme našeho šikovného
pana školníka, který nám pomůže s přípravou
dřeva, a s pomocí jednoho ze živlů se zimy
zbavíme. Předtím se však ještě naučíme písně
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a říkadla, která tuto lidovou tradici provází.
Chceme totiž, aby si děti tradice prožily tak, jak
se patří. Tím si je zapamatují a v budoucnu jistě,
jako milou vzpomínku, předají dál.
Ale nečekají nás jen tradice jara, jako vynášení
Moreny či oslava jeho svátků – Velikonoc.
V následujících dnech se s předškoláky vydáme
do 1. třídy ZŠ, abychom se podívali, kam budou
směřovat po letních prázdninách jejich další
kroky, navštívíme místní knihovnu a seznámíme
se s tím, jak se půjčují knihy a co všechno je
potřeba k tomu, aby děti mohly knihovnu
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navštěvovat. V dubnu si pak zajedeme do
brněnského Besedního domu, kde nás čeká
„Velikonoční rej“. Předtím se však ještě
seznámíme se základy slušného chování, a to
v programu „Kašpárku, takhle ne!“ Divadla bez
pravidel. A protože jsme do naší školky získali
velké truhlíky, do kterých budeme dávat hlínu
z kompostéru, který v naší školce máme, čeká
nás s dětmi i zahradničení. Truhlíky si totiž
chceme osázet rostlinami, které budou k chuti
i k okrase. Prostě …těšíme se na JARO!
Bc. Alena Komendová, MŠ

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Na hřišti u hasičky začala obměna mobiliáře dětského hřiště pro nejmenší. Vyměňují se
prvky, které neprošly revizí.
Na fotbalovém hřišti vzniká zcela nový
koutek pro nejmenší. Po instalaci herních prvků,
naplnění pískoviště a výsadbě habrů, jako
živého plotu, dojde k ohumusování plochy, výsevu trávy a budeme připraveni na sezónu.
Za účelem osvětlení fotbalového hřiště byla
provedena světelná studie a následně vztyčeny
stožáry pro umístění svítidel. Osvětlení se bude
využívat v jarních a podzimních měsících, kdy je
brzy tma a není dostatečný časový prostor pro
trénink všech týmů. Osvětlení bude jen z jedné
strany (směrem k lesu). Zakoupeny byly moderní LED světla s optikou, která nebudou způsobovat světelný smog.
Po dokončení úprav v místě historické
cesty do Podemlýna, kde vznikl nový chodník,
parkovací stání a zpevněné místo na kontejnery,
přijdou na řadu další místa, která je potřeba
upravit. Nyní se pustíme do úpravy komunikace
Za Zahradami a následně upravíme parkovací
místa v ulici Kout.

Byly vypsány zakázky na realizaci Vyhlídky
– odpočinkového místa na Pasekách a opravu
části komunikace Zahumení.
K 29. 2. bylo ukončeno poptávkové řízení
pro získání úvěrového rámce na stavbu nové
hasičské zbrojnice.
Přístavba školy pokračuje podle plánu. Bylo
dokončeno druhé podzemní podlaží, a pokud se
výrazně nepokazí počasí, bude hrubá stavba
dokončena zhruba v měsíci květnu.
Aleš Mikauš

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. jednání – 27. 1. 2020
Zastupitelé schválili:
záměr získat Investiční úvěrový rámec pro
financování stavby nové hasičky a pověřili
starostu provedením poptávkového řízení
kupní smlouvu a depozitní smlouvu mezi
obcí Lelekovice a vydražiteli bývalého zdravotního střediska s pozemkem. Cena, za kterou
bude nemovitost prodána, je 5,4 mil. Kč.
pořízení územní studie v lokalitě Na
Makovci
záměr pořídit změnu ÚP č. 4., která bude
řešit využití pozemků v lokalitě Na Makovci
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a dále upřesní některé pojmy v ÚP Lelekovice.
záměr pořízení územní studie pro lokalitu
Na Dlouhých – zejména parcelaci pozemků,
etapizaci výstavby či umístění staveb na pozemcích
schválili podání žádosti o dotaci v programu MV – Účelové dotace pro SDH obcí na výstavbu nové hasičky
členy komisí pro hodnocení nabídek,
otvírání obálek, výběr dodavatelů
vypsání Veřejné zakázky malého rozsahu na
opravu části komunikace Zahumení

INFORMACE Z OÚ
Připomínáme, že splatnost faktur za stočné
II. pol. 2019/směrná čísla, byla 29. 2. 2020.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve tříkrálové sbírce bylo koledníky
v Lelekovicích vybráno 75.561 Kč. Děkujeme
všem, kteří se sbírky zúčastnili.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v letošním roce proběhne vítání občánků naší
obce narozených v roce 2019 a to v pátek 17. 4.
2020. Podrobnosti budou uvedeny na písemných pozvánkách, které zájemci o tuto akci
obdrží.
STATISTIKA OBYVATEL LELEKOVIC
V roce 2019 se narodilo 16 dětí a 9 občanů
zemřelo.
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EKODVŮR
Stavební odpad bude odebírán, dle počasí,
od 1. 4. 2020.
Odpad ze zeleně ode dne vyhlášení.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude přijímán v sobotu 4. 4. od 9 do 15 hod.
Do nebezpečného odpadu patří vyjetý olej,
barvy, rozpouštědla, ředidla, postřiky.
Nepatří tam léky, fritovací olej.
Velkoobjemový odpad – koberce, nábytek,
linoleum, autosklo. Nepatří zde eternitová
krytina.
Irena Wolfová

ÚKLID KOMUNIKACÍ
Stejně jako každý rok, budou Technické služby
Kuřim čistit po zimě veškeré místní komunikace
v obci. Dříve než vymění pluhy a sypače za
čistící kartáče, můžete před svými nemovitostmi
zamést posypový materiál sami na hromádky.
Zavolejte pak na úřad – 541 232 162, zaměstnanci údržby smetky odvezou.
POPLATKY ZA ODPAD ČI DAR OBCI
Chtěli bychom požádat občany, kteří nejsou
v Lelekovicích přihlášeni k trvalému pobytu,
ale trvale zde bydlí a produkují odpad, aby
zvážili možnost přispět na svoz odpadů částkou
500 Kč, která je vybírána od přihlášených
občanů, formou daru obci. Děkujme.
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V OBCI LELEKOVICE ZA ROK 2019
Trestná činnost spáchaná v obci Lelekovice
v r. 2019 – spácháno celkem 8 trestných
činů, kdy u jednoho trestného činu byl zjištěn
pachatel.
Přestupkové jednání spáchané v obci
Lelekovice v r. 2019 – spácháno celkem
11 přestupků, kdy u šesti přestupků byl zjištěn
jejich pachatel.
Případné poznatky a informace o výskytu
podezřelých osob, podezřelých motorových
vozidlech apod. lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní linky přímo na Obvodní odd.
Kuřim, a to na tel. 974 626 710, 541 230 333
případně 606 646 993, či emailem na:
bo.oop.kurim.sekret@pcr.cz
S případnými dotazy a informacemi se obracej te přímo na územně příslušného inspektora
Obvodního oddělení Kuřim nstržm. Dvořáčka.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří základní školy pro rodiče
předškoláků se koná dne 26. 3. 2020. Čas
bude upřesněn na webových stránkách školy
www.zslelekovice.cz
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se koná ve čtvrtek
16. 4. 2020 od 13 do 18 hod. v budově školy.
Podrobnosti budou uvedeny na webových
stránkách základní školy.
Zápis dětí do mateřské školy se koná ve středu
dne 6. 5. 2020 v budově mateřské školy. Čas
bude upřesněn na webových stránkách školky.
Přihlášky k zápisu a evidenční listy dětí si
mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech
15. a 16. 4. 2020 od 10 do 16 hod. v mateřské
škole u paní zástupkyně ředitelky Aleny
Komendové. Podrobnosti budou uvedeny na
webových stránkách mateřské školy
www.skolkalelelkovice.cz
ZŠ a MŠ Lelekovice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Stejně jako v loňském roce vyčlenilo zastupitelstvo částku v rozpočtu na projekty, které vzejdou z návrhů občanů. Minulý rok se sešlo
celkem 12 návrhů, zastupitelé po zvážení
možnosti realizace nechali postoupit do
hlasování 8 nápadů. Nakonec bylo realizováno
komunitní místo na Pasekách a pumtrack na
hřišti u hasičky.
Do konce uzávěrky vydání zpravodaje byly na
úřad doručeny jen tři návrhy. Snad se jich
nakonec sešlo do konce lhůty, která byla
28. února, více, aby bylo z čeho vybírat.
Do konce března vyberou zastupitelé ty, které
se budou ucházet o přízeň obyvatel v hlasování.
Vybrané projekty budou dostupné na úřadě
a na webových stránkách obce.
Hlasování proběhne v druhé polovině dubna na
obecním úřadě. V anketě mohou hlasovat
občané Lelekovic, kteří jsou k prvnímu dni
hlasování starší 18 let, po předložení platného
průkazu totožnosti.
Na nejbližším zasedání zastupitelé odsouhlasí
realizaci projektů – projekty budou seřazeny
podle počtu hlasů až do celkové částky určené
k rozdělení. V případě rovnosti počtu hlasů
bude upřednostněn projekt, který je vzhledem
k finančnímu limitu možné realizovat. V případě
možnosti realizace více projektů se shodným
počtem hlasů rozhodne o pořadí los.
Rozhodnuto by mělo být do 30. května 2020.
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4. 4. 2020 – UKLIĎME LELEKOVICE
V několika minulých letech jsme se připojili
k celostátní akci Ukliďme Česko. Letos tak
nečiníme, ale to neznamená, že bychom ve stejném termínu nemohli pro naši obec něco udělat.
Pojďme 4. 4. 2020 uklidit Lelekovice, ať už na
vlastních zahradách, před našimi nemovitostmi
nebo na některé z brigád, které pořádají spolky
a organizace v naší obci! Nebo jen vyjděme za
ploty našich zahrad a posbírejme odpady kolem
pěšin, polních cest a v nejbližším lese.
V ekodvoře budou přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad, otvírací doba bude prodloužena od 9 do 15 hodin odpoledne.
Také už bude přistaven kontejner na bioodpad.
Brigády, kterých se můžete zúčastnit, začínají
v 9 hodin na daném místě:
Hasiči na hasičce uklidí hřiště, okolí
hasičky i vlastní hasičku, zapojí se mladí hasiči,
rodiče a další přívrženci. Po dobře odvedené
práci je čeká opékání špekáčků.
Sokolové taky uklidí okolí, sledujte stránky
sokola pro podrobnější info.
Bosá stezka se bude jako každoročně
probouzet ze zimního spánku společně
s Pěšinou pod vedením paní Krejčí. Rukavice,
hrábě a další náčiní s sebou.

Nápoušťka a okolí, rukavice a hrabě
s sebou.
Členové AC Lelekovice a jejich podporovatelé
mají velkou brigádu už v půlce března, aby před
začátkem sezony bylo vše zkrášlené.
ČERNÉ SKLÁKDY
Dále žádáme všechny občany, kteří mají uložen
stavební, či jiný materiál na veřejné zeleni před
či za nemovitostmi, aby tyto skládky odstranili.
Je možno požádat o pomoc s odvozem do
ekodvora obecní úřad.
Neukládejte odpady ze zahrad v okolních
lesích, je zde přece spousta možností, jak
s bioodpadem naložit!
PARKOVÁNÍ NA ZELENI
Opakovaně upozorňujeme, že parkováním
automobilů na veřejné zeleni dochází nejen
k jejímu poškozování, ale majitel se dopouští
přestupku poškozování a neoprávněného
záboru veřejného prostranství, veřejného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení.
Každý majitel auta je povinen zajistit parkování
na svém pozemku.
Děkujeme. Vaše obec.

OSVĚTOVÉ OKÉNKO
ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD
V posledních několika letech stoupá nátok do
čističky, ale nejedná se o balastní vody, tedy že
by do kanalizace někde protékala spodní nebo
dešťová voda. Současně s nárůstem nátoku
vody roste totiž i množství kalu.
Z toho je evidentní, že se jedná skutečně
o nárůst vody splaškové, zatímco počet smluvně přihlášených osob stagnuje. Při porovnání
hodnot z čističky odpadních vod je zřejmé, že
splaškovou kanalizaci používají někteří obyvatelé naší obce, ale nemají smlouvu a neplatí
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stočné. Ještě závažnější problém je to, že
někteří majitelé nemovitostí mají sice s obcí
smlouvu na likvidaci odpadních vod a platbu
mají nastavenou podle údajů na vodoměru, ale
„vychytrale“ používají alternativní, nepřiznaný
zdroj vody a vypouští do kanalizace místo několika kubíků, které mají na vodoměru, mnohem
větší množství odpadních vod.
Náklady za provoz se ale musí uhradit
v plné výši a musí se pak promítnout do
ceny stočného.
Aleš Mikauš
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Zpravodaj – tradiční tištěný zpravodaj
obce Lelekovice, distribuovaný do všech
domácností v obci každé dva měsíce.

SMS ZPRÁVY – OBČANÉ – URGENTNÍ
ZPRÁVY
Zasílány jsou jen závažné informace typu
– přerušení dodávky vody, plynu, elektrické
energie a případně havarijní či urgentní situace.
Registrace i odhlášení – zasláním SMS
v patřičném tvaru na telefonní číslo 608 512 513.

Webové stránky obce www.lelekovice.cz,
kde se můžete přihlásit k odběru novinek
a zpráv – dolní modrá lišta – NOVINKY
EMAILEM a nic podstatného Vám neunikne.

Registrace pro režim Občan:
ADD BEC5811
Odhlášení z režimu Občan:
DEL BEC5811

Rozhlas – není dostupný na všech
místech a proto je nově zřízena možnost dostávat SMS zprávy s hlášením rozhlasu, hlášení
rozhlasu je taky uveřejňováno na webu obce,
rozesíláno mailem a je možné si jej nechat
i přehrát.

SMS ZPRÁVY – ROZHLAS – HLÁŠENÍ
ROZHLASU
Občané, kteří neslyší obecní rozhlas a nemají
možnost dostávat informační emaily z obecního
úřadu, mohou v případě zájmu dostávat SMS
zprávy obsahující hlášení obecního rozhlasu.
Pro aktivaci či odhlášení zašlete SMS
v patřičném tvaru na tel. číslo 608 512 513.
Registrace pro režim Rozhlas:
ADD BEC5157
Odhlášení z režimu Rozhlas:
DEL BEC5157

INFORMACE
Informace se na nás valí ze všech stran, pokud
máte zájem být z první ruky informováni i o dění
v obci, připomínáme, že jsou zde tyto možnosti:

SMS zprávy
Zasílání SMS zpráv je zřízeno ve dvou režimech
– Občan a Rozhlas.
Zájemci se mohou registrovat zasláním přihlašovací SMS. Kdykoliv je možné se odhlásit.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
4. 3.
Beseda s radistou RAF
6. – 7. 3. Lelediv
26. 3. Den otevřených dveří pro rodiče
budoucích prvňáčků ZŠ
4. 4.
16. 4.
17. 4.
19. 4.
25. 4.
29. 4.

Ukliďme Lelekovice
Zápis dětí do ZŠ
Vítání občánků
Lelekovický voříšek
Dětský biatlon
Jiří Halda přednáška

13. 5.
17. 6.

Zájezd senioři
Olympijský běh

BESEDA S RADISTOU RAF
Obec Lelekovice zve na středu
4. 3. 2020 v 17 hod. do obecního
sálu nad samoobsluhou na besedu. Pozvání tentokrát přijal bývalý
radista 311. Československé bom-

bardovací peruti RAF, pan Tomáš Lom a jeho
„řídící věž“ paní Hana Bergmannová Klímová,
autorka dětské knihy Dobrodružství pana
Wellingtona.

LELEDIV 2020
Dramatický kroužek Kotúček a obec Lelekovice
srdečně zvou na pátý ročník divadelního festivalu LeleDiv 2020, který proběhne ve dnech
6.–7. 3. v lelekovické sokolovně.
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Pátek 6. 3.
19 hodin Kotúček
Sherlock Holmes – hravé ztvárnění povídky
o proslulém detektivovi Sherlocku Holmesovi
a té ženě (Ireně Adlerové) v podání našich
mladých a nadějných herců z Kotúčku.
20 hodin Martina Komínková
Prorok větru – příběh proroka, který žije ve tvém
srdci.
Multižánrové představení dle stejnojmenné
knihy Stefana Biavaschiho.
www.martinakominkova.cz/
https://youtu.be/wxOkidc3BU4
Sobota 7. 3.
15 hodin Lelečky a Lelkováček
Radost ze zpěvu vykvetlá pod vlídnou rukou
Inky Pospíšilové.
15:30 hodin Divadlo Víti Marčíka
Popelka
Loutková hra na motivy bratří Grimmů
s upraveným koncem... Nebojte se, vše dobře
dopadne, dva Víťové, otec a syn, Vám zahrají
pohádku se spoustou písniček a rýmů,
doprovázených živou autorskou hudbou.
www.vitamarcik.cz/nase-kusy/pohadky/popelka
19 hodin Ochotníci
Balada z Koločavy
Zpěvohra na motivy balady o Nikolovi Šuhaji
loupežníkovi v podání ochotných herců, hudebníků a zpěváků z Lelekovic, České a přilehlého
okolí.
LELEKOVICKÝ VOŘÍŠEK
Srdečně Vás zveme na 3. ročník Lelekovického
voříška, koná se 19. 4. od rána u sokolovny.
Kvůli velkému zájmu jsme navýšili kapacitu a tak
letos očekáváme až 150 pejsků, ze všech koutů
České i Slovenské republiky.
Soutěžit se bude v 15 kategoriích, do hlavních
odpoledních kategorií, nastoupí ti nejlepší
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a utkají se tak o tituly Absolutního vítěze
Lelekovického voříška a Lelekovického
sympaťáka, kterého nově budou letos vybírat
diváci.
Nebudou chybět ani doprovodné soutěže, jako
jsou psí duo, pejsek šikula a podoba pánečka
a psa. Zasoutěžit si mohou i děti, v soutěži dítě
a pes.
Těšit se můžete na stánky s různými chovatelskými potřebami. Jejich majitelé nás každoročně
podporují svými sponzorskými dary.
Na akci nebude chybět ani výborné jídlo a pití
pro dvounožce.
Více informací najdete na našich stránkách
https://lelevorisek4.webnode.cz
Přijďte strávit příjemný den, ve společnosti
milých a přátelských lidí.
Na všechny se těšíme.
Váš LeleTým

LETNÍ DĚTSKÝ BIATLON
Pro děti narozené v letech 2005 až 2012
připravuje sokol s Filipem Ospalým letní biatlon
– běžecký závod spojený se střelbou laserovou
zbraní do terče. Běžecké dráhy budou různě
dlouhé podle věkových kategorií. Závod se
uskuteční 25. 4. na sokolovně v Lelekovicích od
8:30 hod. K závodu je nutné se do 21. 4. přihlásit na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
S d B T 8 j Q w h k 5 v I M i I 9 Z 5 U kADd8cFyczOSIhP1OxeEY_CThvTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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PŘEDNÁŠKA MGR. JIŘÍHO HALDY
Na středu 29. 4. je naplánována již třetí
přednáška o výchově dětí. Uznávaný speciální
pedagog, který si získal naše sympatie, přivede
možná i svého dlouholetého kolegu Marka
Hermana. Pokud ne, nevadí, od 16 hodin v sále
nad samoobsluhou se dozvíme i tak hodně
o tom, co všechno jsme ve výchově dětí
nezvládli. Nebo měli zvládnout, či někteří šťastnější ještě zvládnout mohou.
ZÁJEZD SENIOŘI
Obec a Krásné Lelekovice organizují ve středu
13. 5. další poznávací zájezd pro seniory.
Tentokrát vyrazíme do kraje Zlínského. Ve
Vsetíně zajdeme na zajímavou exkurzi, dle
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počasí budeme pokračovat na Pustevny nebo
do Valašského Meziříčí a nakonec zakotvíme
v Rožnově pod Radhoštěm.
Je potřeba se do 30. 4. závazně přihlásit na
obecním úřadě. Podrobnější informace
v dalším zpravodaji a na nástěnkách.
OLYMPIJSKÝ BĚH
Již nyní se můžete přihlásit na další ročník
Olympijského běhu v Lelekovicích, který se
bude konat 17. 6. 2020.
Registraci a více informací najdete na:
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2020
Neváhejte, počet míst je omezen a registrovaných rychle přibývá.

MLADÍ HASIČI
Zdravíme všechny čtenáře zpravodaje!
Letošní zima je pro nás nová v tom, že se nám
podařilo najít vhodný prostor pro trénink u nás
v Sokolovně. Tréninky jsou díky tomu oproti
předchozím ročníkům intenzivnější. Děti se
tréninků zúčastňují poctivě.
Letos jsme se plánovitě přihlásili do závodů zimního halového kvarteta. Hlavním důvodem bylo
zpestřit a zkvalitnit zimní přípravu. V lednu
a únoru jsme se zúčastnili prvních dvou
kol na Hale Vodova v Brně a dále závodu,
pro nás v novém prostředí, v Raškovicích
u Frýdku-Místku. Z důvodu velké vzdálenosti
jsme si víkend zpestřili přespáním na hasičské
zbrojnici v Krásné, nedaleko místa konání
závodů. Děti i přes přestupy v kategoriích
navazují na předchozí úspěchy a neustále si
zlepšují dosažené časy. I díky tomu jsme dovezli jedno druhé místo, tři umístění do desátého
místa a tři do místa patnáctého. Gratulujeme
všem zúčastněným. Rodičům děkujeme za podporu a zahrnutí našeho programu do programu
rodinného.

Jaro se naštěstí neúprosně blíží, protože venku
nás to baví mnohem více. Na jaře nás čeká
spousta práce. Věříme, že tréninky venku
zahájíme již v dubnu, samozřejmě bude záležet
na počasí. V jarní části se budeme soustředit
na přípravu dorosteneckého družstva pro účast
na okresním kole hry Plamen. Věříme, že
i přesto, že jsme v této kategorii nováčky,
budeme směle bojovat o postup do kola krajského.
V ostatních kategoriích se samozřejmě budeme
soustředit na jednotlivé závody okresní ligy
Mládeže, kde, jak věříme, nějaké ty medailové
pozice urveme. A také na závody v okresním
kole hry Plamen. Zde si ale musíme přiznat, že
budeme tentokrát rádi za boj o třetí místo. Což
by byl samozřejmě úspěch, protože bychom
popáté v řadě dovezli medaile, alespoň z jedné
kategorie.
Jarní program mladých hasičů:
4. 4.
jarní úklid – brigáda
(příprava + oprava překážek)
30. 4. pálení čarodějnic za hasičkou
8. 5.
závody Přísnotice – liga
(st. + ml. žáci)
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okresní kolo PLAMEN
(st. + ml. žáci)
17. 5.
okresní kolo PLAMEN
(dorost)
24. 5. závody Kuřim – liga
(st. + ml. žáci)
7. 6.
závody Štěpánovice – liga
(st. + ml. žáci)
13.–14. 6. závody Veverská Bítýška – liga
(st. + ml. žáci)
17. 6.
Olympijský běh – Lelekovice
20.–21. 6. závody Březina – liga
(st. + ml. žáci) + zakončení sezóny
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27. 6.
Leletní den – společenská akce
A navíc určitě ještě vyhledáme další závody pro
naše dorostence.
Jakmile začneme trénovat venku, vrátíme se ke
standardním termínům a časům:
Po a Pá od 17–18:30 starší, mladší, dorostenci
Po 16–17 Přípravka
Přejeme všem krásné jaro.
Za kolektiv trenérů
Pavel a Patricie PETROVI

AC LELEKOVICE

Přehled domácích zápasů – jaro 2020 – sportovní areál Na Poňavě
AC Lelekovice

Lynx

Lelekovice – zpravodaj obce, březen–duben 2020. Uzávěrka ze dne 15. 2. 2020, ev. č. MK E 10367. Vydala obec
Lelekovice nákladem 700 výtisků. Redakce Jarmila Gladišová, zpracoval Jindřich Pachta, nakladatelství Lynx, tisk CCB,
spol. s r.o. Redakční příspěvky zasílejte do uzávěrky následujícího vydání 15. 4. 2020, na adresu OÚ Lelekovice,
Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice, nebo email: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Foto – Sokol. OÚ si vyhrazuje právo
redakčních úprav příspěvků, případná krácení i jejich otištění. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

