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LELETNÍ DEN
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
Léto už sice pomalu končí, ale jeho začátek
odstartovala akce LELETNÍ DEN, kde si na své
přišli děti i dospělí. Během dopoledne až do
odpoledních hodin byl pro děti připraven
program v podobě stanovišť na hřišti u hasičky.
Děti si tak mohly vyzkoušet různé aktivity
a dozvědět se i něco nového, za což jim po
splnění úkolu náležela odměna. Velké díky proto
patří hasičům, fotbalistům, skautům a dobrovolníkům ze spolku Běhejme a pomáhejme útulkům,
ale také všem sponzorům, obci a lidem, kteří se
na organizaci akce společně podíleli. Slunečné
počasí, dětský smích a radost v očích byl pro nás

odměnou a tohle vše tvořilo krásnou atmosféru.
Po skončení dětského dne se organizátorská
základna plynule přesunula k sokolovně, kde
probíhaly přípravy na večer. Lelekovice totiž
čekala po dlouhé době letní noc. Stoly na svém
místě, občerstvení připravené, organizátoři
na značkách. Čekalo se už jen na příjezd kapely
KULOMET, která se během večera postarala
o parádní zábavu. Lidé se bavili, tancovali
a doufáme, že si celou akci užili stejně jako my.
Protože za nás můžeme říct jediné, zapojit ještě
více účastníků a celou akci zopakovat i příští rok.
Umíme to přeci společně rozjet na plný KULE.
Kultura Lelekovice

PROJEKT DĚTSKÝ PUMPTRACK NA HASIČCE
Začátkem prázdnin byla zahájena realizace projektu s názvem „Dětský Pumptrack na hasičce“,
který uspěl jako druhý v pořadí v rámci akce
„PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
OBCE“.
Pumptrack je jedinečný typ cyklistické dráhy,
který používá „pumpování“ – pohyb nahoru
a dolů – jako hnací sílu jízdního kola namísto
šlapání. Tento typ dráhy je jedinečný pro nácvik

rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jízdních kolech. Předkladatel projektu byl pan
Martin Gregor, který následně zajistil realizaci
a v průběhu stavby dohlížel na stavební práce.
Pumptrack je umístěn na dětském hřišti u hasičky
v prostoru, který je ohraničen cvičnou plochou
hasičů, dětskými prolézačky, chodníkem podél
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Ponávky a stroji pro fitness cvičení. V tomto prostoru byla již dříve dráha pro kola s terénními
nerovnostmi, která však byla po rekonstrukci
dětského hřiště u hasičky výrazně zmenšena a již
neumožňovala souvislou jízdu. Vlastní stavbu
pumptracku realizovala stavební firma Martin
Divácký z Bílovic nad Svitavou. Nejprve bylo
třeba srovnat původní terénní nerovnosti
a vytvořit základ pro stavbu nové dráhy. Následně
byla navezena jílovitá hlína pro vytvoření
klopených zatáček a terénních vln. V průběhu
stavby přišel déšť a vnitřní prostor dráhy
se zaplnil vodou a vytvořil tak malé jezírko. Aby
k tomuto jevu nedocházelo v budoucnu, byl
vnitřní prostor dráhy odbagrován, zaplněn
3 frakcemi štěrku, překryt vrstvou kvalitní hlíny
a osázen trávou. Následující přívalové deště pak
ověřily, že voda se dobře vsakuje a již nedochází
ke vzniku jezírka. Po vytvoření základního tvaru
dráhy následovalo jemné tvarování lopatami
a hutnění pomocí vibrační desky. Na závěr byly
vnější strany klopených zatáček překryty vrstvou
kvalitní hlíny a osázeny trávou. Stavba
pumptracku trvala dva týdny a celkem bylo na
stavbu použito 35 tun jílovité hlíny, 20 tun černozemě a 12 tun štěrku a kamenné drti.

Nový pumptrack je jednodušší varianta
s nezpevněným povrchem, který má své
nevýhody v tom, že časem dochází k jeho defor-
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maci a později jsou nutné opravy. Další
nevýhodou je, že jízda po dešti není příliš
komfortní a je třeba počkat, až dráha vyschne.
V budoucnu je proto v plánu zpevnění povrchu
dráhy asfaltovou vrstvou, která pak umožní i jízdu
na kolečkových bruslích a skateboardech.
Zpevnění povrchu asfaltem však bude možné
až přibližně po jednom roce, kdy si celá dráha
sedne a stabilizuje se její tvar. Asfaltový povrch
je v plánu na příští rok jako další projekt pana
Gregora v rámci akce „PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET OBCE“.
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se
přímo i nepřímo podíleli na stavbě nového
pumptracku, zejména paní Ireně Wolfové, která
umožnila parkování stavebních strojů přes
noc v ekodvoře a místním hasičům, kteří
zapůjčili hadice a poskytli vodu pro kropení dráhy
během stavby.

Věříme, že se nová dráha bude líbit všem a každý
si s ní užije spoustu zábavy a zlepší své jezdecké
schopnosti na kole. Současně bychom také rádi
pozvali všechny příznivce cyklistiky na slavnostní
otevření pumptracku, které se uskuteční dne 7. 9.
od 15:00 hodin na hřišti u hasičky. Akci zahájí
pan starosta projetím dráhy na kole. Pro účastníky akce bude připravené občerstvení v podobě
Dalešického piva a grilovaných klobásek.
obec, Martin Gregor

CO SE DĚJE ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
Vážení rodiče,
dne 1. 8. 2019 došlo ke změně vedení MŠ
Lelekovice, která bude, od výše uvedeného data,
pod vedením ZŠ Lelekovice. Změní se tedy
personální vedení a také obsazení učitelského
kolektivu, se kterým budete seznámeni.

2

Nové vedení i učitelský sbor v současné době
pracují na zlepšení koncepce MŠ, která by byla
více nakloněna rodičům, a to např. v řešení
situací či přístupu k jejich dětem. Zároveň
se snažíme o vnesení nových metod i do
výchovně-vzdělávacího procesu. Tady bychom
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rádi stavěli na novém přístupu v rozdělování
dětí do tříd. Chtěli bychom jít směrem, který
předpokládá sestavení věkově smíšených tříd,
ve kterých se děti od sebe vzájemně učí
a pomáhají si. V takových třídách jsou děti ve
věku 3-6 let – případně od 2-7 let, pokud jsou
zapsány, nebo mají odklad školní docházky.
Organizace dne je pak koncipována tak,
aby vyšla vstříc potřebám všech dětí – je zde
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prostor pro individuální práci s předškoláky
i s mladšími dětmi.
Věříme, že v novém vedení i ve zlepšování koncepce MŠ naleznete pozitiva, která se odrazí na
Vaší spokojenosti i na spokojenosti Vašich dětí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Školní rok 2019/2020 bude ve škole zahájen
2. září v 8 hodin v jednotlivých třídách.
ZŠ a MŠ Lelekovice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
V červnu zastupitelstvo obce rozhodlo o sloučení
základní a mateřské školy. Od 1. srpna tak máme
jeden subjekt, příspěvkovou organizaci
– Základní škola a mateřská škola Lelekovice.
Mateřskou školu povede zástupkyně ředitele pro
předškolní vzdělávání, paní Bc. Alena
Komendová. Vzdělávací a výchovný program
bude plně v její kompetenci. Jsem přesvědčen,
že tato změna povede ku prospěchu dětí
a spokojenosti rodičů.
O prázdninách jsme v mateřské škole přistoupili
k plánované rekonstrukci školní kuchyně. Prvotní
záměr, že se vymění jen dlažba a obklady, vzal
brzy za své. Nakonec budou rekonstruovány
i rozvody elektřiny a vyměněny radiátory ústře-

dního topení. Do kuchyně bude instalována
moderní velkokapacitní myčka nádobí. Celkové
náklady na rekonstrukci a nákup myčky budou
činit okolo 1 milionu korun.
Na ulici Paseky – po zdrženích, které byly způsobeny změnou technologie opravy, počasím
a poruchou v obalovně, byla dokončena oprava
komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Jednotlivě se řešily komplikované nájezdy ke
každé nemovitosti. Současně byla prováděna
i oprava přístupové cesty k mateřské škole.
Celkem náklady přesáhly 7 milionů korun.
Nyní se začíná připravovat projekt na opravu
komunikace Zahumení – část k rybníčku. Cílem
je postupně opravit i ostatní místní komunikace,
aby odpovídaly dnešní době.
Aleš Mikauš, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad žádá občany, aby si zkontrolovali,
zda provedli úhradu poplatků za komunální
odpad, psy, nájmy pozemků, nájmy hrobových
míst a nájmy za infotabule. Poplatky byly splatné do 30. 6. 2019.
V průběhu měsíce září budeme dlužníkům zasílat
upomínky s navýšením a následně zahájíme
vymáhání dlužných částek.
Obecní úřad připomíná občanům, že do
31. 8. byly splatné faktury za stočné
za I. pololetí 2019. Odběratelé, kteří mají
zájem o zasílání faktur e-mailem, nahlaste

prosím svoji emailovou
oulelekovice1@gmail.com.

adresu

na

EKODVŮR
Upozorňujeme občany na změnu doby otevření,
ve středu bude se změnou letního času na zimní
otevřeno od 16:00 do 17:30.
Dále informujeme, že stavební odpad a bioodpad
ze zeleně se bude odebírat do konce října.
Termín sběru nebezpečného odpadu bude včas
zveřejněn.
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AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
1. 9. Pouť na Vranov po Sedmiradostné cestě
7. 9. Slavnostní otevření „Pumptracku“
14. 9. Dětský duatlon
14. 9. Hasičské závody
17. 9. Zájezd seniorů do Kroměříže

20. 9. Noc sokoloven
27. 9. Stavění máje a hodovní cimbál
28. 9. Václavské hody Lelekovice
29. 9. Lelkovadlo – vyhlášení výsledků
22. 10. Exkurze pro seniory v České televizi

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE
Obec a Krásné Lelekovice pořádají v úterý 17. 9.
zájezd do Kroměříže. Odjezd z Lelekovic v 9:00
hodin. Společně je možno navštívit zámek, a to
komentovanou prohlídku Reprezentační sály,
kde je rezervována prohlídka v 11:00 hodin
a navštívit Arcibiskupské vinné sklepy.

V neděli 29. 9. proběhne v 11:00 vyhlášení
výsledků letošního ročníku u Lelkovadla.

Dále je možno samostatně navštívit další krásy,
které Kroměříž nabízí a které jsou nedaleko
zámku a sklípků.

V úterý 22. října 2019 v 10:00.
Odjezd z Lelekovic nebo České bude upřesněn
po vyvěšení nových jízdních řádů na nástěnkách
a webu obce.

Podrobnější informace na OÚ, webu obce.
Účast na zájezdu a zájem o domluvené prohlídky
je nutno oznámit na OÚ nejpozději do 7. 9.
Počet míst ve sklípku je omezen na 40, autobus
je pro 51 osob.
VÁCLAVSKÉ HODY LELEKOVICE 2019

LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
Všichni cyklisté mohou ještě do 22. 9. 2019
nahlásit svůj čas výjezdu na Lelkovadlo na
https://lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/
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EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI
Krásné Lelekovice zvou seniory na výlet městskou dopravou do Líšně na exkurzi do České
televize.

Zájem o účast je nutno nahlásit na OÚ společně
s číslem občanského průkazu.
Počet účastníků omezen na 25 osob.
TJ SOKOL LELEKOVICE PŘIPRAVUJE:
DUATLON PRO DĚTI – OTEVŘENÉ
MISTROVSTVÍ LELEKOVIC
TJ Sokol a Filip Ospalý pořádají druhý Duatlon
pro děti a mládež do 15 let. Bude se konat
v sobotu 14. 9. dopoledne na Skalce, prezentace od 8:30, následuje ukládání věcí do depa,
rozprava a samotné závody dle kategorií pak
startují přibližně od 10:00 hodin. Pravidla
a podrobný harmonogram najdete na
stránkách sokola nebo obce. K závodům je
nutné se dopředu přihlásit.
NOC SOKOLOVEN
Pořadatelé připravují na pátek 20. 9. tradiční akci
„Noc sokoloven“ se začátkem v 17:00 hodin.
Součástí programu bude po setmění dětmi
oblíbená Stezka odvahy. V předsálí sokolovny
nebude chybět ani výstava fotografií z činnosti TJ,
umožněna bude komentovaná prohlídka všech
prostor sokolovny, ale i táborák s opékáním
vlastních špekáčků. Více informací v září na
sokolských a obecních stránkách.
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL
Také v letošním roce se naše TJ Sokol připojila
k účastníkům celostátní akce T-Mobile
Olympijský běh, připravované Českou olympijskou nadací na 19. června. Výbor TJ zajistil
všechny nezbytné práce související s organizací
závodu včetně úpravy běžeckých tratí a tak třetí
ročník Olympijského běhu na Skalce se mohl ve
středu 19. června uskutečnit. Měl opět dvě části.
Vedlejší závody pro děti a mládež, kterých
se zúčastnilo 38 přihlášených závodníků
a závodnic a hlavní Olympijský běh na 5020 m,
kterého se zúčastnilo 60 přihlášených závodníků a závodnic.
Závody byly zahájeny po nezbytné registraci
všech závodníků v 16:00 hodin, startem těch
nejmladších do 6 let na 150 m.
Z děvčat zlatou medaili za 1. místo získala
Laureen Walter, stříbrnou Tika Robb a bronzovou Marie Rosenbergová, z chlapců zlatou za
1. místo vybojoval Adam Vlk, stříbrnou Šimon
Mundl a bronzovou Patrik Patočka. Závod dětí
do 9 let na 300 m z děvčat vyhrála Natálie Vlková
a získala zlatou medaili, stříbrnou získala Klára
Drimlová a za třetí místo bronzovou získala
Magdaléna Horáková. Z chlapců získal za
vítězství zlatou medaili Filip Doležal, stříbrnou za
druhé místo Viktor Bařinka a za třetí místo bronzovou medaili získal Vilém Svoboda. Závod dětí
do 11 let na 530 m děvčat, vyhrála a zlatou
medaili si odnesla Lenka Jankovská, stříbrnou
za druhé místo získala Bety Kis a bronzovou
medaili za třetí místo získala Ema Svobodová.
V závodě chlapců zvítězil a zlatou medaili získal
Adam Ospalý, stříbrnou za druhé místo získal
Milan Lisý. Ostatní závodníci závod nedokončili.
Závodu mládeže do 15 let na 1060 m se zúčastnili jen chlapci. Zvítězil v něm a zlatou medaili
získal Václav Kupka, druhé místo obsadil
a stříbrnou medaili získal David Slezák, bronzovou za třetí místo získal Lukáš Petr. Závod tak
ukončil v 17:30 hodin vedlejší část
Olympijského běhu. O tom, že závod byl

náročný zejména pro nejmladší, ale i starší
závodníky svědčí skutečnost, že jich několik
závod nedokončilo. Účastníci dostali odměny na
památku ze závodů.
Při přípravě startu hlavního Olympijského běhu
se nebezpečně zatahovala obloha bouřkovými
mraky, ze kterých se asi 15 minut před oficiálním
startem v 18:00 hodin vyhlášeným Českým rozhlasem Radiožurnál, spustil za hřmění nejprve
mírný a potom silný déšť. Pršet přestalo
10 minut po celostátně oznámeném startu, a tak
pořadatelé po dohodě s účastníky závod odstartovali, když všech 60 sportovců – 40 mužů
a 20 žen – na startovní čáru nastoupilo. A to
přesto, že při nástupu na deštěm mírně zdevastovaném cvičišti všichni věděli, že přespolní, víc
jak 5 km dlouhá běžecká dráha nebude
v dobrém stavu. Nakonec všichni do cíle doběhli, někteří s vypětím sil, ale s pocitem, že to
dokázali. Ani naměřené časové výsledky nebyly
v porovnání s minulým rokem o moc horší.
V kategorii mužů zvítězil časem 20:05:34 minut
a zlatou medaili získal Patrik Kugler, druhý
doběhl a stříbrnou medaili získal Pavel Svoboda,
třetí místo obsadil a bronzovou medaili získal
Tomáš Odcházel. V kategorii žen zvítězila časem
21:31:36 minut Lucie Vaculová, získala zlatou
medaili. Stříbrnou medaili získala Petra
Chumová, třetí byla a bronzovou medaili získala
Adéla Svobodová. Ocenění však zaslouží všichni, kteří se nebáli nastoupit na běh i za
nepříznivých podmínek a závod dokončili.
Pořadatelé děkují za nezištnou pomoc
sponzorům a obci Lelekovice za přispění na
úspěšnou sportovní akci. Poděkování patří
všem, kteří po skončení závodu pomohli
s úklidem mokrého prostranství před sokolovnou. Bližší výsledky ze závodů jsou na webových
stránkách Olympijského běhu.
Zdeněk Chlup
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SDH LELEKOVICE
PARNÍ STŘÍKAČKY
Ranní hodiny v sobotu 15. června 2019 byly
svědky odjezdu pěti seniorů z „Klubu důchodců“ SDH Lelekovice, kteří si to namířili do
Otrokovic. Proč zrovna tam?
V Kvítkovicích, jedné z městských částí
Otrokovic, sbor zdejších dobrovolných hasičů
letos slaví 125. výročí svého založení a při této
příležitosti připravil pořádání VII. ročníku
celorepublikového setkání a soutěže historických hasičských parních stříkaček. Vše se
odehrávalo v parku před otrokovickým
Společenským domem – hotelem Baťov.
Setkání a soutěže se celkem zúčastnilo deset
sborů a jedni soukromí sběratelé. Akci zahájil
hodinu před polednem slavnostní nástup
všech zúčastněných jednotek, kdy přednesl
projev starosta pořádajícího sboru Martin
Holčík. Rovněž byl přítomen starosta SH ČMS
Jan Slámečka.

Poté následovala volná prohlídka jedinečně
technicky zpracovaných, nablýskaných, více
než stoletých krasavic. Zároveň na prostranství před hotelem Baťov probíhala výstava
staré i moderní hasební techniky. Zvláštní
pozornost budil trabant slovenských kolegů,
přestavěný na dvoumístný hasičský vůz, plně
vybavený pro zásah u požáru.
V brzkém odpoledni započala vlastní soutěž
parních stříkaček, sestávající ze čtyř disciplín
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– roztopení stříkačky na čas, srážení terčů proudem vody, plnění sudu a dostřik: kdo dál.
Po startu během roztápění stříkaček se začalo
ze všech jedenácti komínů dýmit a okolí
se zahalilo do štiplavého kouře. Ovšem po chvíli
(10:40 min.) se ozvalo první pronikavé
zahvízdání, které oznámilo, že pára dosáhla tlaku
5 atmosfér.

Následně v náročném odpoledni, kdy bylo až
35° C ve stínu a jasno, pokračovala soutěž postupným plněním jednotlivých úkolů. Přestávky
mezi disciplínami vyplnili mladí hasiči pořádajícího sboru ukázkami štafety a hašení pomocí
historické ruční kolové stříkačky. Také hasiči ze
slovenské Cerové ukázali se svým trabantem, že
lze úspěšně hasit požár i ve dvojici. Jak nakonec
vše dopadlo?
Prvenství si zaslouženě odvezl SDH Opočno,
druhé místo obsadil SDH Klatovy a třetí sbor
z Bořitova, který bude v příštím roce pořadatelem dalšího ročníku.
Celý soutěžní den byla také přítomna komisařka
z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která vede
a vydává českou verzi Knihy rekordů.
Ta v úplném závěru potvrdila, že byla splněna
podmínka pro další zápis a dosažení rekordu
v počtu přítomných a funkčních parních
stříkaček na jednom místě.
Pavel Hroch
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MLADÍ HASIČI
„Už je to uděláno, už je to hotovo!“
Mladí hasiči z Lelekovic ovládli v podstatě
podruhé za sebou okresní ligu mládeže
v obou kategoriích. Starší i mladší žáci
obsadili konečná první místa. Jak jsme psali
v posledním čísle, mladší žáci po výborném
úvodu ligy, kde si pro její závěr vytvořili
dostatečný náskok, už jen formálně potvrdili,
že patří k nejlepším. V posledním závodě
i s tím, že jsme dali prostor svěřencům, kteří
více trénovali, než skutečně závodili, obsadili
třetí místo. Gratulujeme a děkujeme
za obrovské nasazení.
Nejmladší svěřenci obsadili bohužel poslední místo, protože měli pro přešlap neplatný
pokus v disciplíně požární útok. V případě
platného pokusu by byli na čtvrtém místě,
ale „na kdyby“ se ve sportu nehraje. Tito
svěřenci mají vše ještě před sebou a potřebují sbírat zkušenosti. I za tento výkon však
děkujeme a gratulujeme, protože právě
prohra pomáhá sportovcům být lepšími.
Starší žáci si nejprve spravili chuť na
závodech v požárních útocích v sousedním
Ořechově, kde porazili v obou pokusech
i rivaly z krajského kola Plamen – mladé
hasiče z SDH Královo Pole. Věřte, že nás to
těšilo dvojnásob.
Jak jsme minule psali, ve svém posledním
závodě ligy v kategorii starších žáků museli

roli favorita přeci jen potvrdit. Los – určující
startovní pořadí tomu chtěl, že po výborném
průběžném prvním místě ve štafetách, měli
přehled o situaci, jak se závod vyvíjí a mohli
ke svému poslednímu pokusu v požárním
útoku přistoupit s čistou hlavou, protože
věděli, že mají první místo v lize v podstatě
jisté. Přesto chtěli všem ukázat, že nezdařené krajské kolo Plamenu byla náhoda.
Ale tentokrát nenechali nic náhodě
a ukázali všem soupeřům, jak má požární
útok vypadat. Svým rekordním výkonem
15,11 s nenechali nikoho na pochybách –
kdo si vítězství zaslouží. Předvedený čas se
navíc v historických tabulkách zařadil na
druhé místo v celé devatenáctileté historii
ligy. Tleskáme, klaníme se, smekáme
klobouk. Vysněný velký putovní pohár jsme
si hrdě odváželi do LELEKOVIC!
Všem svěřencům za uplynulý ročník ještě
jednou děkujeme. Konkrétní hodnocení
dostali osobně od trenérů na závěrečné
oslavě této výjimečně úspěšné sezóny.
Je tady nový ročník – nové plány. Tento
ročník bude plný změn a nového úsilí.
Protože se nám v podstatě ve všech kategoriích zásadně mění složení všech
družstev, máme pro tuto novou sezónu podstatně skromnější cíle, a to stabilizovat týmy
a pokusit se „urvat“ medaile, kdyby je někdo
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daný v sobotu 14. 9. 2019. Přijďte nás všichni
podpořit. Máme pro vás i malé překvapení, kdo
přijde, jistě neprohloupí.
Jak jsem psal o zásadních změnách v kategoriích, budeme/te mít tu čest vidět vítěznou
partu starších žáků, která to s tímto sportem
myslí vážně a rozhodla se pokračovat i v kategorii dorostenců. Na závodech v Lelekovicích
vám předvedou útok jako dorostenci, tedy útok
v délce jako dospělí závodníci.
ze soupeřů náhodou nechtěl. O výsledcích
vás budeme určitě průběžně informovat.

Uvidíte možná ještě více. Nechte se překvapit
a přijďte nás všechny povzbudit.

Co nás čeká hned v září je organizace závodů
v rámci okresní ligy u nás v Lelekovicích.
Po loňské premiéře chceme, aby se pořádání
těchto závodů stalo „tradicí“.
Těšíme se na vás v září, kdy nás čeká druhý
ročník závodů, O pohár starosty Lelekovic, pořá-

PS: V posledním zpravodaji jsme zapomněli
poděkovat za podporu a účast na okresním kole
Plamen Aničce Kunové. Omlouváme se
a dodatečně tak konáme – Děkujeme.
Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI
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