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V ÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Končící rok 2022 nebyl úplně jednoduchý. Vysoké ceny energií a vpád Ruska na Ukrajinu přinesl pro mnohé z nás nečekané problémy. Zcela
lehká doba to nebyla ani pro naši obec, kdy jsme
se ve zvýšené míře museli zaměřit na sledování
rozpočtu a případné úspory. Přesto lze uplynulý
rok z hlediska obce považovat za docela úspěšný.
Byla dokončena stavba nové hasičky, která našim
hasičům poskytuje zázemí na úrovni dnešní doby.
Dokončili jsme opravu druhé části ulice Koretina
a přes prázdniny opravili školní jídelnu, a přestože nebylo možné prostory zásadním způsobem
zvětšit, podmínky pro výdej stravy dětem se výrazně zlepšily. Na podzim jsme zahájili stavbu
nového ekodvora, který velkou měrou vylepší jak

Aleš Mikauš, starosta obce

hospodaření s odpadem, tak zázemí pro údržbu obce. V neposlední řadě byla dokončena přeložka nízkého napětí a veřejného osvětlení na ulici Hlavní.
Nadcházející rok zřejmě také nebude jednoduchý.
Přesto si myslím, že není zcela na místě propadat panice a zoufalství. Věřím, že stávající problémy se podaří postupně řešit, nebo alespoň stabilizovat. Obec
je připravena v případě těžkostí, které se budou zdát
neřešitelné, poskytnout pomoc ve formě zprostředkování konzultací či odborných poradních služeb.
Přeji Vám jménem svým, zastupitelstva obce a zaměstnanců obce klidný rok 2023, pevné zdraví, dobrou vůli, radost i ze zdánlivých maličkostí a naději, že
společně zvládneme všechny těžkosti překonat. 

Rozhovor

D LOUHÉ ZIMNÍ VEČERY
Zima přináší nejen chlad, mrazivé a sněhové
dny, ale i nejdelší večery v roce. Ty se dají využít
například k četbě knížek. Máme v Lelekovicích
knihovnu s tisícovkami titulů (aktuálně je zde
více než 8 tisíc knih a zabírají téměř čtvrt kilometru polic), stále se dokupují novinky a nabízí
se i knihy z tzv. meziknihovního výměnného
fondu, takže pořád je zde něco nového.
Asi nejvíce času dosud v naší knihovně strávila
paní Alena Stejskalová. Byla zde totiž až do roku
2020 knihovnicí.
Paní Stejskalová, jak dlouho jste měla lelekovickou knihovnu na starost?
„Knihovnictví jsem převzala v roce 1988, při odchodu do důchodu, kdy jsem skončila jako učitelka
na lelekovické základní škole, a starala se o ni až do
roku 2020, takže přes 30 let.“
Jaká je historie knihovny – kdy byla v obci
zřízena, na jakých místech dřív bývala a znáte
jména předešlých knihovníků?
„Na začátku byl Čtenářský spolek, založený 27.
června 1897. Měl 28 členů a jeho předsedou byl
Vojtěch Leixner. Tehdy za 136 rakouských korun
nakoupili 64 starších knih a půjčovaly se v hostinci
Ve Dvoře. Od roku 1911 se o činnost spolku staral
ředitel místní školy Adolf Roth, v době 1. světové
války se vše zastavilo a aktivity byly obnoveny až
na začátku roku 1919. Zakoupily se nové knihy za
500 korun a půjčovné bylo 50 haléřů.
V roce 1921 většina členů spolku vstoupila do
Sokola a knihy, v té době jich bylo 195, přešly do
vlastnictví Tělovýchovné jednoty. Půjčovaly se
v hostinci u Leicherů, dnes tento dům známe jako
Truhlářství Kožina.
Od roku 1933 byl knihovníkem Antonín Juran, od kterého jsem práci převzala, takže strávil
v knihovně o pár desítek let více než já. Další roky
počet knih i čtenářů postupně narůstal – na konci
60. let 20. století byly v knihovně téměř 3 tisíce
knih, na konci 70. let už více jak 5500. To už byla
knihovna v budově Místního národního výboru,
v místnosti, která sloužila jako šatna při svatebních
obřadech, vítání občánků, předávání občanských
průkazů aj.
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Eva Peterková

Když jsem v knihovně začala pracovat, udělala jsem
inventarizaci, vyřadily se hodně staré a poškozené
knihy, stejně jako knihy poplatné dřívějšímu režimu, takže se jejich množství trochu snížilo.
Na začátku 90. let, když se dělala generální oprava budovy Obecního úřadu, se knihovna na nějakou dobu přestěhovala do č. p. 10, tzv. na kopeček
naproti OÚ. Býval tam Klub důchodců a chodívali
si tam i pro obědy.
Po dokončení rekonstrukce OÚ se už dostáváme
ke knihovně, jak vypadá a kde funguje dnes. Čtenáři dostali dvě velké místnosti v přízemí budovy,
počet knih se postupně zvyšoval až na dnešních
více než 8 tisíc titulů.
V roce 2009 jsem dokončila elektronickou evidenci knih a od roku 2014 máme on-line katalog, který
informuje o dostupnosti knih, je možné provést jejich rezervaci či prodloužit výpůjční dobu, to byly
podle mě také důležité věci v historii naší knihovny.“
Jak knihovník vybírá knihy, které nakoupí?
Jak jste to dělala Vy?
„Chodívaly nám přibližně jednou za dva měsíce
seznamy všech vydaných knih. Mohly se objednat
prostřednictvím hlavní brněnské knihovny, ale chodívala jsem je i přímo kupovat do knihkupectví.“
Dává obec roční finanční limit na nákup knih
a zhruba za kolik peněz se každý rok nakoupí
knih?
„Nemívala jsem danou přesnou částku. Nákupy bývaly každoročně zhruba za 20–30 tisíc korun.“
Dělala jste besedu s nějakou známou osobností?
„Ano, bylo to ve spolupráci se základní školou,
uskutečnila se beseda se spisovatelem Michalem
Vieweghem a básníkem Martinem Reinerem.“
Najdou se v knihovně i nějaké tzv. veselé historky?
„Jednou přišli dva chlapci, že potřebují do školy
nějaké knížky o houbách. Bylo už těsně před zavřením, takže tma. A jako naschvál vypadla elektřina. Naštěstí jsem jezdívala do knihovny na kole,
a tak jsme vzali kolo dovnitř, kluci šlapali, vyráběli
světlo a já tak viděla na regály a hledala to, co si
potřebovali půjčit.“

Rozhovor/ Událo se
Co je na práci knihovníka v malé obecní
knihovně nejnáročnější, nejtěžší? Potýká se
i s nějakými problémy?
„Nesetkala jsem se s problémy, součinnost s obcí
byla vždy skvělá.“
Co Vás na ní nejvíc bavilo?
„Moc ráda jsem dělala tematické besedy s dětmi
a seznamovala dětské čtenáře, ve kterých literárních
dílech se nějaký motiv, prvek či postava vyskytují.
Například, kde se mohou setkat s chytrou liškou.
Práci v knihovně jsem měla moc ráda a vždycky
jsem si říkávala, že kdybych nepracovala ve školství,
líbilo by se mi dělat v nějakém malém, zapadlém

K ÁCENÍ MÁJE

V sobotu 5. 11. 2022 se na sokolovně konalo již
tradiční zakončení Václavských hodů akcí Kácení máje.
V odpoledních hodinách za odborného provedení
pana Filky šla mája k zemi (mnohokrát děkujeme)
a hlavní pár si převzal šátek ze špičky padlého stromu

knihkupectví, kam by nechodilo moc lidí a já bych
si tam mohla hodně číst. ☺
Děkuji Vám, paní Stejskalová, za příjemné
vzpomínání na léta, která jste věnovala místní
knihovně, a na ta, která jim dávno předcházela.
Přeji Vám pevné zdraví a mnoho a mnoho let,
která byste mohla věnovat mj. Vašemu oblíbenému čtení.
V práci paní Stejskalové pokračuje profesionální knihovnice Lenka Šefferová, zaměstnankyně
Knihovny Kuřim. O aktivitách, které pro čtenáře
organizuje, vždy informuje na webu: www.lelekovice.knihovna.cz.


Petr Stejskal

jako symbol proběhlých a především úspěšných hodů. Na večer si stárky a stárci pod záštitou spolku
KuLe připravili klasicky tematickou zábavu – tentokrát Halloween. Kostýmy nejen stárků, ale i spoluobčanů a účastníků akce vytvořily tu správnou atmosféru a akci si všichni náležitě společně užili. Děkujeme
za podporu a budeme se těšit na další hody!
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Událo se

V ARHANNÍ KONCERT V KOSTELE
Nevšední zážitek čekal na hudbymilovné občany
v neděli 6. listopadu v kostele sv. Filipa a Jakuba.
A to varhanní koncert konaný v rámci 16. ročníku Českého varhanního festivalu pořádaného
v České republice v městech a obcích, kde jsou
historické varhany.
Zakladatel festivalu a varhaník Adam Viktora spolu
s manželkou sopranistkou Gabrielou Eibenovou,
ve svém programu uvedli skladby pro varhany
a zpěv barokních skladatelů 16. až 18. století. Odborná veřejnost i mnozí ctitelé barokní varhanní
hudby z řad laiků znají oba umělce z jejich četných
koncertních nahrávek na CD nosičích. Vystupují
na evropských významných hudebních festivalech
včetně hudebního festivalu Pražské jaro.

C HARITATIVNÍ JARMARK
Jako každý rok, i letos, se uskutečnil tradiční farní charitativní jarmark. Již 22. ročník proběhl
v neděli 20. listopadu 2022 v sokolovně v České
a vybraná částka 114 460 Kč putovala na Ukrajinu prostřednictvím organizace Člověk v tísni.
V průběhu akce jsme mohli na jevišti vidět a slyšet Komorní Lelkováček, Lumière intérieure
a Aritmic Band. Prodávalo se tentokrát hlavně
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Zdeněk Chlup

Koncert zahájil pan Viktora Třemi tanci pro varhany anonymního skladatele ze 16. století a pokračoval skladbami převážně italských barokních skladatelů 17. a 18. století. Vybrané skladby a jejich
interpretace daly vyniknout zvuku lelekovických
restaurovaných historických varhan a tak i občané,
kteří kostel běžně nenavštěvují, mohli ocenit nejen
vynikající hru varhaníka, ale také kvalitní zvuk
varhan. Lesk varhannímu koncertu přidala skvěle
zazpívanými áriemi sopranistka Gabriela Eibenová.
Koncert s líbivými skladbami byl zakončen sestupem obou umělců z kůru mezi posluchače, kteří je
odměnili ve stoje dlouhotrvajícím potleskem. Starosta obce Aleš Mikauš při děkování za krásné
sváteční odpoledne předal oběma umělcům ocenění, pěvkyni Gabriele Eibenové kytici.

Jarmila Bařinková

venku – na dvoře sokolovny, kde měli nakupující
dostatek prostoru při výběru zboží.
K jarmarečníkům se připojily i ukrajinské ženy, které v současné době přebývají v Diecézním
centru na Vranově. Jarmarku předcházel v sobotu
charitativní běh na Pasekách.
Příští ročník bude 26. listopadu 2023, tak si zapište do kalendáře, naši příznivci!
Neformální sdružení jarmarečníků

Událo se

Účastníci charitativního běhu. Foto Jitka Baumannová

R OZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Jarmila Gladišová

Zahajovacího programu se letos zhostili lelekovičtí skauti třemi vánočními písněmi s vlastním hudebním doprovodem pod vedením Julie Přikrylové.
Po krátkém slově starosty, za zvuků fanfár, pan
Šustáček rozsvítil náš krásný obecní strom a vzápětí na podium nastoupila Ukulele Orchestra jako
Brno! a celou hodinu hrála pro plnou náves. Během
hodiny a čtvrt se vypilo v 700 kelímcích 100 litrů
obecního svařáku, 30 litrů dětského punče, snědla
se hromada drobných pamlsků. Novinkou byl letos
stánek Řeznictví a uzenářství Štulpovi, kde bylo
možné pořídit další dobroty a svařák.

Rozsvícení stromu se koná pravidelně od roku
2016, s jednou kovidovou pauzou v roce 2021. Již
šesté rozsvícení vánočního stromu na návsi proběhlo v sobotu 26. listopadu před první adventní
nedělí.
Krásné Lelekovice zajišťují vyzdobení truhlíků na
návsi a krátký program, každý rok jiný, a drobné
občerstvení. KuLe se stará o ochucení, zahřátí
a distribuci obecního svařáku a dětského punče.
Pan učitel Vydra nacvičí s dechovým souborem
fanfáry. Obec pak zajišťuje potřebné zařízení a finanční zabezpečení akce, a starosta letos domluvil
další stánek s občerstvením a poslední dva roky
i kapelu, která následně pod rozsvíceným stromem
vytváří příjemnou atmosféru a dobrou náladu.

Foto Kristián Vlach
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Událo se

A DVENT V LELEKOVICÍCH

Letošní mikulášskou nadílku pro děti uspořádala
TJ Sokol a obec v rámci adventního období v sobotu 3. prosince v 15:00 hodin na Skalce před sokolovnou pod názvem Advent v Lelekovicích.

Zdeněk Chlup

Mikulášská družina, Mikuláš, anděl a čert, měla
sídlo stejně jako v loňském roce na vyzdobeném
hudebním pavilonu, vedle něj nechyběl ani pekelný kotel. A měla co dělat, aby zvládla ten velký
počet dětí, které přicházely s rodiči k Mikuláši a jeho družině pro dárky za dobré chování nebo také

byla ukončena v 17 hodin a hudební pavilon tak
byl uvolněn pro další adventní program. Ten zahájil dětský pěvecký sbor nejmladších dětí Lelečky,
který zazpíval několik veselých písniček. Potom
vystoupil Lelkováček s vánočními písničkami následován smíšeným komorním sborem s náročnějšími písněmi. Všechny sbory vedla sbormistryně
Inka Pospíšilová. Koncert odměnili posluchači srdečným potleskem za jejich pěkný zpěv navozující předvánoční atmosféru navíc ve venkovním
zimním prostředí. Sbory Lelkováčku na hudebním

napomenutí, podle toho co měl Mikuláš napsáno
v knize dobrých skutků a hříchů. Připraven byl
i čert na nezbedníky, jeho zásahů však až na nějakou výjimku nebylo potřeba, protože slibovali
polepšení. Na požádání děti přednesly i básničku.
Některé nejmladší se trošku bály a tak se držely
maminky, to je uklidňoval také anděl. Nakonec se
všechny radovaly z dárků. Mikulášská nadílka

pavilonu vystřídala kapela, která bavila početné
návštěvníky až do ukončení. Ti měli možnost nákupu různých domácích dobrot včetně občerstvení v podobě svařáku a horkého čaje, které bylo
nabízeno v postavených stáncích. Komu byla zima,
mohl využít vyhřátého předsálí v sokolovně. „Advent v Lelekovicích“ se vydařil a tak pořadatelé
mohli být spokojeni.
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Událo se

P ŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Pro lelekovické seniory a seniorky uspořádal
spolek Krásné Lelekovice za finanční podpory
obce ve středu 7. prosince v 17:00 hodin v obecním sále nad samoobsluhou moc pěkné Předvánoční setkání seniorů.

Zdeněk Chlup

Ozdobené stoly s připraveným doma pečeným
občerstvením a jinými lahůdkami nebylo jediné
překvapení pro účastníky, kteří zcela obsadili
celý sál. Hned po krátkém uvítání předsedkyní
Krásných Lelekovic paní Jarmilou Gladišovou

řízky a zeleninový salát byl připraven v restauraci
U Baumannů v České.
Hudba pana Vydry také přestávkami během hraní
vytvářela dostatečný prostor pro vzájemné přátelské
povídání mezi účastníky. Dalším překvapením byl
nástup mladé generace z řad hodových stárků a stárek s krátkým programem a tancem, ke kterému se
postupně přidávali i senioři. Samozřejmě jen ti, kteří
ještě tančit nezapomněli a také ještě mohli. Hudba
pana Vydry se zpěváky uvedla snad všechny známé
i méně známé zpívané skladby a tak při poslechu

mile zazpíval pod vedením Inky Pospíšilové několik písniček dětský sbor Lelečky a následně už
byl program v režii kapelníka pana Pavla Vydry
a jeho skvělé Malé Rozmarýnky s pozvanou výbornou zpěvačkou a zpěvákem, který také uváděl
program. Ti všichni vytvořili pěknou sváteční
atmosféru doplněnou nejen pečlivou obsluhou
členek pořádajícího spolku, které připravovaly v přilehlé kuchyňce občerstvení. Skvělé

i tancování a povídání uběhlo příjemné seniorské
setkání, zakončené až po osmé hodinou večerní.
Velké poděkování patří všem účinkujícím
a zvláště pak členkám a členům Krásných Lelekovic
i obci za hezké sváteční Předvánoční setkání. Senioři oceňují pozornost obce a spolků jako jsou Krásné Lelekovice a KLAS, které i v průběhu roku pro
ně organizují společenské akce. Vnímají to jako
ocenění celoživotní práce.

K ONCERT PONÁVKY

Aleš Mikauš

Předvánoční koncerty, které pořádají obce Česká,
Lelekovice a Vranov sdružené do svazku obcí Ponávka, jsou již pěknou tradicí. Svědčí o tom i to,
že v letošním roce proběhl již dvacátý druhý ročník. Mladí brněnští symfonikové pod vedením
dirigentky paní Gabriely Tardonové a sbor Ars
Brunensis provedli Mši C dur od Ludwiga van
Beethovena bravurně a sklidili ovace od zcela zaplněného kostela.
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Mateřská a základní škola

OBDOBÍ PLNÉ TRADIC
Martin na koni
Podzimní dny v naší mateřské škole rychle plynuly
a najednou tu byl čas opět po roce přivítat sv. Martina. Tentokrát nám nechal dopis na horní brance
naší zahrady a děti se vydaly po stopách podkov
jeho koně. Pohled na rozzářené dětské tváře plné
úsměvů a očekávání se nikdy neomrzí, a i letos jsme

měli všichni štěstí a sv. Martina jsme nakonec zahlédli, jak nám ve svém červeném plášti s taseným
mečem mává na pozdrav. Prvního sněhu jsme se
v tento den sice nedočkali, ale zimní atmosféru
nám sv. Martin přeci jen zanechal v podobě keramických třpytivých sněhových vloček, které si
děti hned hrdě připnuly na své bundy a pusinky
naplnily svatomartinskými rohlíčky a perníčky.

Advent ve školce
Než bychom řekli „třikrát švec“, byl tu advent, čas
protknutý tradicemi, které v nás navozují dobrou
náladu, naše srdce zalévají pocitem radosti, tepla
a klidu. Období darování, ale také dávání, a proto
jsme i letos s dětmi vyrobili drobné dárečky, které jsme věnovali na charitativní jarmark, protože

Za kolektiv MŠ Monika Azzouzi

pomáhat je přirozené a lidské a všechny děti v naší
školce k tomu vedeme.
Tím však naše adventní snažení rozhodně neskončilo. Ba naopak, to nejlepší nakonec! Jakmile
nám kalendář ukázal první prosincový den, andělé
rozsvítili celou naší zahradu, bylo jich bezpočet a nádherně zpívali vánoční koledy u rozsvíceného vánoč-

ního stromečku. Ptáte se, kde se u nás andílci vzali?
Byly to přece naše děti, které si s rodiči přišly vyrobit
andělskou hvězdu a prošly andělskou stezkou, právem je tedy můžeme nazývat andílky a oni to andílci
jsou, ostatně nejen v tomto čase! Prožili jsme společně
velmi milý podvečer a doufáme, že si všichni alespoň
malý kousek té čarokrásné atmosféry odnesli domů.
Do vánočních prázdnin jsme ještě stihli vyzdobit naše třídy, od Mikuláše jsme převzali nadílku,
napsali dopis Ježíškovi a pak už jsme se jen těšili,
co nám ten závěr roku všem přinese.
A Vám všem do toho nového roku 2023 přejeme hlavně zdraví, protože je vzácné, štěstí,
protože je ho málo a hodně lásky, protože ta nás
dělá všechny lepšími.

C O SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
Barevný běh Březinou
Orientovat se podle mapy. Neztratit se sám v lese. Zažít „bezpečné“ dobrodružství. Vnímat krásu
podzimního lesa. To vše a možná i mnohem víc
si mohli žáci naší školy vyzkoušet při sportovněorientačním závodě Barevný běh Březinou. Závod, při kterém nebylo nutné za každou cenu být
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nejrychlejší, a děti nebyly spoutány skoro žádnými
pravidly. Podstatou bylo, co nejefektivněji obejít či
oběhnout všechny kontroly zaznačené v mapě, do
hrací karty zaznamenat barvu i číslo nafouknutého
balónku a nakonec najít cestu zpět. Zážitková akce
se dětem velmi líbila a příští rok na konci podzimu
bude snad Březina opět barevná.

Základní škola
Beseda se spisovatelkou
Zuzanou Pospíšilovou
Na pozvání paní knihovnice Lenky Šefferové přijela
za našimi školáky spisovatelka Zuzana Pospíšilová,
která se věnuje výhradně tvorbě pro děti. Vyprávěla o vzniku knih od nápadu, editorské a grafické
úpravy po samotný výtisk. Vše doprovázela vlastními veršovanými texty, rébusy i hádankami. Děti
vyslechly krátké poutavé ukázky z knih a byly tak
vtaženy do jejich děje, že jen nerady samotnou besedu opouštěly. Odpoledne měla paní knihovnice,
která získala i dvě knihy pro knihovnu darem, o zákazníky postaráno.

Mikuláš ve škole
I letos navštívil školu Sv. Mikuláš se svými pekelnými pomocníky a andělskými bytostmi v slušivých
bílých punčoškách. Kdo by pod dokonalým maskováním poznal žáky současné 5. třídy? Děti se z kni-

rostlin, se kterými jsme se seznámili, jsme mohli
krmit ovečky, pohladili si králíčka. Velkým zážitkem bylo pečení kváskového chleba ve venkovní
peci na dřevo. Vylisovali jsme si mošt a sladkou
dobrotu také vypili. Návštěvu otevřené zahrady
všem doporučujeme, určitě se tam jděte podívat!

Vánoční koncert
Dne 6. 12. 2022 se žáci naší školy zúčastnili vánočního koncertu skupiny Musica animae. Výraz
Musica animae se dá volně přeložit jako „hudba
z duše“. Za vznikem souboru je snaha hrát hudbu,
kterou její členové mají rádi a která vychází z jejich
„duše“. Podle příznivého ohlasu žáků a pedagogických pracovníků se dá říct, že se tento záměr daří.
Skupina Musica animae nás za hustého sněžení za
okny provedla svými písněmi celým krásným adventním časem až do Štědrého dne.
S hudbou souvisí i nabídka pana učitele Vydry
ohledně výuky hry na žesťové nástroje:
„Kdo by se chtěl naučit hrát na žesťové nástroje,
nechť se zeptá ve škole!“

Výtvarná soutěž

hy dobrých skutků a hříchů dozvěděly rekapitulaci
svého chování za poslední rok. Nic Mikuláši neušlo.
Děti měly pro nebesko-pekelnou návštěvu nachystané básničky a písničky, aby obměkčily Mikulášovo
srdce. Nakonec vše dobře dopadlo a andělé obdarovali všechny děti sladkými perníčky s krásným zdobením. Za letošní perníčkovou nadílku děkujeme
maminkám našich žáků, které napekly, nazdobily
a doručily Mikulášovi sladkou zásilku, tak, aby žádná dětská ručička nezůstala prázdná.

V říjnu se děti z výtvarného kroužku zúčastnily
soutěže Co vypráví voda, kterou vyhlásily Knihovny. Děti se úkolu chopily velmi kreativně a díky
tomu můžete až do Vánoc navštívit naši knihovnu
a podívat se na jejich vydařená díla. Naše knihovnice paní Šefferová pro děti nachystala i vernisáž
se zajímavým programem a občerstvením. Dětem
se akce moc líbila. Mohly si alespoň na chvíli vyzkoušet jaké to je být opravdovým umělcem. Výtvarná komise vybrala dvě díla, která postoupila do
krajského kola.

Podzim v zahradě
Žáci obou čtvrtých tříd se 17. 10. vypravili do Otevřené zahrady. Přesto, že nás čekala dlouhá cesta,
rozhodli jsme se výukový program vyzkoušet. A čekalo nás opravdu příjemné překvapení. Zahrada je
rozlehlá, příjemná, inspirativní. Kromě spousty
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L IKVIDACE ODPADŮ V OBCI A VÝŠE POPLATKŮ
Na konci roku 2022 nám končí smlouva s firmou
SAKO Brno, a.s. na svoz a likvidaci odpadů. Vypsali jsme výběrové řízení na nového dodavatele
této služby.
Již dopředu z průzkumu trhu bylo jasné, že cenu,
kterou jsme doposud platili, neudržíme a nová nabídka bude vlivem cen pohonných hmot, energií,
nákladů na mzdové prostředky a inflace podstatně
vyšší. Z toho důvodu, abychom dosáhli na přijatelnou cenu, jsme poptávali čtrnáctidenní svoz nádob
od rodinných domů. Všechny ostatní intervaly svozu (kontejnery) by zůstaly zachovány. V případě, že
by někomu nestačila kapacita současné nádoby na
odpad, může mít další nádoby. Při svozu je jedno,
zda je před domem jedna, či více popelnic. Množství
odpadu nemá pro poplatníka vliv na výši poplatku.

Aleš Mikauš

Poplatek za odpad se začátkem roku 2022 zvýšil na 800 Kč, ale ani tato částka plně nepokryla
náklady. V roce 2022 zaplatila obec jen za svoz
a likvidaci odpadů cca 1,7 milionů korun, nehledě na náklady na provoz ekodvora a ostatních
výdajů, ale na poplatcích získala jenom 1,33 milionu korun.
Z výběrového řízení jsme nakonec získali velmi
dobrou cenu a v příštím roce za likvidaci odpadu
zaplatíme přibližně stejně jako doposud. Znamená
to, že poplatek za provoz odpadového hospodářství v obci zůstane pro rok 2023 ve výši 800 Kč
při výše zmiňovaném čtrnáctidenním svozu. Do
budoucna je nutné ovšem s ohledem na růst ceny
energií, pohonných hmot a inflaci počítat s postupným růstem ceny za tuto službu.

I NFORMACE Z ÚŘADU
Poplatky
Vážení občané, pro rok 2023 jsou v obci Lelekovice
poplatky za komunální odpad a psy vybírány od
1. 2. do 30. 6. 2023 dvěma způsoby:
● hotově do pokladny OÚ v úřední dny Po, St
● bankovním převodem na účet č. 4829641/0100
Variabilní symbol – rodné číslo poplatníka
Specifický symbol – číslo popisné
Výše poplatku za komunální odpad je stanovena
na příští rok ve výši 800 Kč na osobu.
Od poplatku jsou osvobozeny:
● děti, které nedovršily věku 6 let, a to včetně příslušného kalendářního roku, v němž této věkové
hranice dosáhnou. Za nezletilé poplatníky starší
6 let poplatek hradí zákonný zástupce,
● osoby, které dovršily věku 75 let, a to včetně příslušného kalendářní roku, v němž této věkové
hranice dosáhnou.

Stočné
Faktury s vyúčtováním stočného dle směrných čísel za období 07–12/2022 občané obdrží koncem
ledna 2023. Faktury lze uhradit hotově do pokladny OÚ nebo na účet Komerční banky č. 1236703500287/0100.
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Variabilní symbol – číslo faktury
Specifický symbol – číslo popisné.

Vítání občánků
V roce 2022 se do konce listopadu narodilo
v Lelekovicích 11 dětí. Na jaře 2023 se bude konat Vítání občánků. Obec nesmí sama oslovovat
rodiče novorozených dětí. Žádáme tedy rodiče
dětí narozených v roce 2022, kteří by měli zájem
se zúčastnit tohoto společenského obřadu, aby svůj
zájem, včetně adresy, jména a data narození dítěte,
nahlásili do 15. 2. 2023 na obecním úřadě (formulář ke stažení na www.lelekovice.cz/obecni-urad/
formulare-ke-stazeni/).

Datové schránky
Od 1. ledna 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme,
pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin
a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této
zprávě pozornost.
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března
2023. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

Oﬁciálně

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1. jednání – 17. 10. 2022

Zastupitelé na prvním jednání zvolili starostu, místostarostu, členy a předsedy výborů a komisí.

●
●

2. jednání – 16. 11. 2022

Zastupitelé mimo jiné schválili:
Vypsání výběrového řízení na zakázku Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství,
● zprávu o uplatnění územního plánu Lelekovice.
● Vydali Změnu č 5. Územního plánu.
●

3. jednání – 13. 12 2022
Zastupitelé schválili:

●

●

Rozpočtový výhled obce na roky 2024–2026
Rozpočet obce na další rok. Rozpočet je vyrovnaný, na straně příjmů počítá s částkou
44 011 000 Kč, se zapojením přebytků z minulých
let 27 040 000 Kč pak na výdajové straně počítá
s částkou 69 022 000 Kč. Na investice je počítáno
s částkou 43 216 000 Kč.
Rozpočet školy a střednědobý výhled rozpočtu
Základní a mateřské školy.
Dodavatele služby Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství, firmu AVE CZ
odpadové hospod. s.r.o. za cenu 1 598 564,63 Kč
s DPH.

P ARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2023
Stejně jako vloni i v roce 2023 bude v rozpočtu obce vyčleněna finanční částka pro realizaci projektů na vylepšení obce, které vzejdou z návrhů občanů. V loňském roce byly občany navrženy čtyři
vylepšení, realizovány byly Osvětlení workoutového hřiště na Hasičce podle Daniela Jakubíka
a upraveno okolí „U křížku“ dle Ivo Bartáka.
I v roce 2023 je tedy v rozpočtu obce vyčleněna
částka zhruba v loňské výši pro vaše nápady a projekty, jak vylepšit veřejný prostor. Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete podávat od
1. ledna 2023 do 15. února 2023. Čím podrobnější
a propracovanější návrhy zašlete, tím větší šanci na
zařazení do ankety a realizaci budete mít.
Pro návrhy platí, že:
a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce

c) náklady na realizaci nesmí překročit celkovou
částku stanovenou k rozdělení (participativní části
rozpočtu)
d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Lelekovice
e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení
nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo
nemovitého majetku obce Lelekovice
Návrhy je možné podávat:
a) písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice,
Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice
b) e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com
c) osobně na podatelně Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice
Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.

V OLBY
Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky:
● v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin,
● v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta se na území
České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

Lelekovice mají jeden volební okrsek, volební
místností je Polyfunkční budova s bezbariérovým
přístupem, Obecní sál nad samoobsluhou, ul. Hlavní 94/21, Lelekovice.

Volba do přenosné schránky
Požadavek na hlasování do přenosné volební urny 
lze nahlásit na tel. 724 347 469.
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Voličský průkaz

●

O voličský průkaz se žádá u obecního úřadu v místě
trvalého pobytu voliče (formulář žádosti je dostupný na webu obce – záložka VOLBY 2023).
Jak a do kdy o průkaz požádat:
Podáním v písemné nebo elektronické podobě
s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin (pro druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do
16:00 hodin)
● na listině s úředně ověřeným podpisem voliče

Osobně do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin (pro druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky voliče.

E KODVŮR
Dovolená bude jen v sobotu 31. prosince. Jinak
bude ekodvůr mezi svátky otevřen.
● Kontejner na bioodpad bude v ekodvoře umístěn
i přes zimní období. Využívejte, prosím, k odkládání bioodpadu tuto možnost. Svoz z malých
hnědých kontejnerů je přes zimní období omezen
na jednou měsíčně.
● Vánoční stromky je možno odložit v ekodvoře.

Irena Wolfová

Chtěla bych poděkovat za pozitivní zpětnou vazbu
na prodlouženou otvírací dobu ekodvora, jsem za
to ráda.
Přeji všem pohodový konec tohoto roku a do
nového roku přeji zdraví, pohodu a dobrou mysl. Těším se na setkávání s Vámi a po letních
prázdninách snad už i v novém ekodvoře.

F OTOSOUTĚŽ – KALENDÁŘ 2024

Během letošního adventu dostali lelekovičtí senioři
již třetí obecní kalendář v pořadí. Tentokrát to byly
květiny, keře, prostě flóra, se kterou se můžeme
setkat v Lelekovicích a okolí. Uveřejněné snímky
vzešly z fotosoutěže, do které zaslalo své obrázky
12 autorů. Devět z nich najde své snímky v kalendáři LELEKOVICE 2023 a odměnou za úspěšné
umístění v soutěži jim je jeden výtisk kalendáře.
Děkujeme všem zúčastněným autorům.
Obec vyhlašuje další fotosoutěž pro kalendář 2024,
jednotné téma snímků tentokrát nebude. Snímky ale
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musí být černobílé – Lelekovice BLACK&WHITE.
Tentokrát to nebude jednoduché… Hledejte silná
témata, provádějte klasická fotografická cvičení –
snímejte z různých úhlů, hrajte si s kompozicí. Linie
či struktury taky na černobílých fotografiích vypadají zajímavě, zaujme i architektura našich nových
staveb… Fantazii se meze nekladou. Fotografujte za
každého počasí, v každém ročním období… je potřeba fotku na každý jednotlivý týden roku, ideálně
tematicky k danému období.
Oceněním autorům nejlepších snímků, které
vybere neodborná porota, bude zařazení jejich fotografií do kalendáře 2024.
Snímky zasílejte v maximálním rozlišení (foťte na
nejvyšší rozlišení fotoaparátu a ukládejte do JPGu
s nejvyšší kvalitou nebo nejmenší kompresí), každá
fotka musí nést – jméno autora a název. Své snímky zasílejte na mail redakcni.rada.lelekovice@seznam.
cz a to do 31. 10. 2023. Zasláním snímků souhlasíte
s jejich případným použitím, ať už celých nebo jejich
výřezů, v kalendáři Lelekovice 2024 či v jiném
propagačním či informačním materiálu obce Lelekovice nebo na webu obce Lelekovice.

Oﬁciálně

C O NAJDETE NA WEBU OBCE I.
Věděli jste, že kromě úřední desky, kalendáře
akcí a informací ohledně příjezdu Vinařství
Holásek najdete na webu obce spoustu dalších
informací?
Dnes představíme novinky na webu, kterými jsou
Virtuální prohlídka a Interaktivní mapa.
Virtuální prohlídku obecních budov a jejich okolí najdete hned na titulní straně nebo pak v sekci
O OBCI. Podívejte se, jak to vypadá ve škole, školce, na obecním úřadě, v sále nad samoobsluhou,

v nové hasičce a fotbalových šatnách. Koho zajímá,
kde se čistí odpadní voda z Lelekovic, může zavítat
do čistírny.
V sekci O OBCI taky najdete INTERAKTIVNÍ
MAPU – obec nasnímanou většinou z výšky dronem. Zde se můžete potěšit jednak celkovým pohledem na obec z nebe a jednak si zde můžete prohlédnout okolí školy, hřiště u hasičky, samotné hasičky,
fotbalového hřiště a kostela a také se podívat z rozhledny Babí lom a kolem ní. Vyzkoušejte :-)

J UBILANTI
Všem spoluobčanům, kteří v uplynulém půlroce
oslavili významné životní jubileum, přejeme především zdraví, spokojenost a životní optimismus
do dalších let.
Naši oslavenci: Oldřiška Šlapanská, Anna Dostálová, Margita Fuchsová, Jindřich Svoboda, Jaromír Hanák, Jan Felkl, Helena Doležalová, Alenka Skoupá, Jaroslav Job, Radmila Sklenářová,
Vladimír Pulkrábek, Marie Jará, Zdeněk Šátek,

Lydie Staňková, Marie Klusoňová, Božena Staňková, Emilie Košacká, Anna Křížová, Jindřiška
Skoupá, Miroslav Vrtílek, Marta Trenzová, Ludmila Bělská, Alexander Gaevski, Marie Bálintová,
Jitka Pezová, Vlasta Matulová, Stanislava Bednářová, Jaroslav Diviš, Ludmila Roffeisová, Mirko
Hrazdíra, Františka Svobodová, Aleš Toman, Miluše Ošmerová, Blanka Budišová, Božena Vlašínová, Eva Fojtíková
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Obecní knihovna

Z KNIHOVNY – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022
Do knihovny v uplynulém roce zavítalo téměř
1800 návštěvníků, kteří si vypůjčili více než 5500
knížek. Do knihovny bylo nově evidováno téměř 400 nových svazků knih, z toho 91 knih bylo koupeno z rozpočtu obce, ostatní knihy jsme
získali darem od našich čtenářů, nálezem v knihobudkách, v ekodvoře nebo výměnou z jiných
knihoven. Dalších cca 500 knižních titulů bylo
zapůjčeno z kuřimské knihovny v rámci tzv.
výměnných fondů.

Co se podařilo?
●

●

●

●

●

●

●

●

Zvedla se návštěvnost knihovny a počet výpůjček (v roce 2022 jsme překonali dokonce i „silné“
předkovidové roky 2018 a 2019).
Rozšířily se služby knihovny o půjčování deskových her.
Úspěšná byla Knižní šifra – luštění hádanek a rébusů.
Uspořádáno bylo pět přednášek trénování paměti.
Knihovna se zapojila do projektu Knížka pro
prvňáčka.
Do knihovny na čtenářskou lekci přišly děti
z mateřské a základní školy.
Potkali jsme se na besedách pro děti se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.
Založili jsme Semínkovnu a užili si také květnovou výměnu sazeniček.

Scrabble klub
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Lenka Šefferová

Máme v knihovně nový výpůjční pult.
Zapojili jsme se do výtvarné části soutěže Jižní
Morava čte, tentokrát na téma „Co vypráví voda“, uspořádali jsme pro děti vernisáž jejich prací
a dvě práce odeslali do krajského kola soutěže.
Začala čtenářská hra pro děti: Lovci perel.
Při knihovně začal fungovat Scrabble klub.
Navazujeme na tradici Zimních večerů s knihou.

Co se nepodařilo?
Nepodařilo se zorganizovat Virtuální univerzitu
třetího věku – nesešel se totiž dostatečný počet
zájemců o studium.

Co se chystá na rok 2023?
Knihovna bude pokračovat ve výše uvedených
aktivitách a projektech. V novém roce se můžete
těšit na další knižní novinky, připravujeme zajímavé přednášky a na duben se pak chystá malé překvapení v podobě nové služby knihovny. Ale víc
zatím nemohu prozradit, protože to by pak nebylo
žádné překvapení.
Zprávu o činnosti knihovny za rok 2022 najdete
na webových stránkách knihovny v sekci Dokumenty https://www.lelekovice.knihovna.cz/

Vernisáž výstavy

Můžete se těšit / Spolky informují
KALENDÁRIUM
7. 1. 2023
8. 1. 2023
9. 1. 2023
4. 2 2023

Tříkrálová sbírka
Vánoční koncert
Beseda ohledně dotace
Obecní ples

Tříkrálová sbírka
Tradiční sbírka v obci Lelekovice proběhne v sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách

Beseda o dotacích
Zájemci o dotaci Nová zelená úsporám light, viz
strana 20, mohou přijít na besedu, kde se dozví
podrobnější informace, v pondělí 9. ledna 2023
v 17:00 hodin na obecní úřad Lelekovice.

Obecní ples
Obec zve všechny občany na ples, který se uskuteční
v sobotu 4. února od 20 hodin v sokolovně na Skalce. K tanci i poslechu bude hrát kapela Velvet.

Z PRÁVA O ČINNOSTI – MLADÍ HASIČI
Máme za sebou poslední část roku 2022, za kterou
se také nyní trošku ohlédneme ve spojitosti s našimi mladými hasiči. Současně bychom vás chtěli
seznámit s našimi plány pro následující rok 2023.

Mirek Šustr

Jak jsme Vás už informovali v minulém vydání
zpravodaje, na podzim skončila první část dalšího, již 22. ročníku ligy mládeže okresu Brno-venkov v požárním sportu. Dále navazovalo zahájení 
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dalšího ročníku Hry Plamen, respektive závodů
požární všestrannosti (ZPV Plamen), kde mladší
žáci vybojovali třetí místo, starší žáci obhájili loňské prvenství a v dorostu získal Adam Obkráčil
nádherné třetí místo. Další dva dorostenci skončili
na 16. a 21. místě. Tímto nám skončily venkovní
závody.
Tradičně, ani přes zimní období nezahálíme
a příprava dětí je stále v plném proudu, jen jsme
venkovní hřiště vyměnili za tělocvičny. Abychom
nezaháleli v měření sil s dalšími družstvy z celé republiky, účastníme se v tomto období halových závodů. Na první jsme museli jet až do daleké Opavy,
kde mladší žáci skončili sedmí a dvanáctí, starší žáci
vybojovali krásné druhé místo, nejstarší žáci svoji
kategorii vyhráli. Kategorie dorostu kluci získali
druhé místo a v kategorii dorost smíšené dvojice
jsme získali místo první a čtvrté.
Další závody jsme už měli trošku blíž a to
v Třebíči, kam se každý rok rádi vracíme. I zde se
nám podařilo vybojovat krásné umístění napříč
jednotlivými kategoriemi. Mladší žáci skončili
sedmí a devátí, starší žáci vybojovali třetí místo,
nejstarší žáci svoji kategorii opět vyhráli. Kategorie dorostu kluci získali třetí a deváté místo a v kategorii dorost smíšené dvojice jsme získali místo
první a sedmé.
Další závody se konaly v Trutnově, kvůli vzdálenosti jsme ale tyto závody přeci jen vypustili. No
a poslední letošní závody jsme absolvovali v Golčově Jeníkově. Mladší žáci se tentokrát nezúčastnili,
starší žáci vybojovali krásné čtvrté místo, nejstarší
žáci tentokrát brali místo třetí. V kategorii dorostu
kluci získali místo páté a v kategorii dorost smíšené
dvojice jsme získali místo první.
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Díky skvělým výsledkům z jarní a podzimní části
jsme si vybojovali účast ve velkém finále, které se
bude konat v sobotu 14. ledna 2023, v nedaleké
Hale Svitávka u Letovic, kde si změří síly nejlepších deset týmů z každé kategorie. Do finále jsme
se kvalifikovali v pěti kategoriích a ve třech z nich
máme velkou šanci bojovat o medailové umístění.
Určitě oceníme diváckou podporu!
Na začátku listopadu si naše děti přály uspořádat
oslavu Helloweenu. Díky dešti vše proběhlo v Hasičce. Děti se převlékly do masek a starší děti pro ty
mladší připravily čtyři soutěžní stanoviště. Děti si
to opravdu užily, všechny nakonec dostaly i několik dárků – to mají děti přeci rády. My jako vedoucí
musíme opravdu ocenit, jak precizně si starší děti
v přípravě tohoto pohodového večírku počínaly
a nezbývá než jim poděkovat.
Pátého prosince se u nás objevil již tradičně Mikuláš s andělem a tentokrát i se dvěma čerty. Děti
přednesly několik básní, zazpívaly písničky či říkanky
a Mikuláš musel vytáhnout něco dobrého z košíku.
Přípravu dětí máme nyní rozdělenou. Přípravka
kvůli lepší dostupnosti trénuje v tělocvičně místní
školy. Mladší žáci, starší žáci a dorost se přes zimní
období připravuje v Sokolovně. Dětem jsme také
ponechali jeden trénink v týdnu na hřišti u hasičky,
aby byly na další sezónu perfektně připraveny.
Je vidět, že děti ani trenéři nezaháleli a i tento
rok můžeme výsledky lelekovického hasičského
sportu hodnotit na jedničku. Za rok 2022 jsme se
zúčastnili celkem 25 závodů. Mladší žáci a dorostenci v průměru 10 a starší žáci tím, že již začínají
soutěžit i v kategorii dorostu se zúčastnili průměrně
15 závodů. Splnili jsme všechna předsevzatí a i tato
sezona může být hodnocena jako velmi úspěšná.

Spolky informují
Zhodnocení poslední části roku 2022 máme za sebou. Co nás čeká v následujícím roce? Je to vlastně velmi jednoduché. Chceme opět navázat na
vydařený rok 2022 a pokusit se většinu úspěchů
zopakovat či vylepšit, samozřejmě s vědomím velké pokory a úcty k soupeřům, kteří nám to nedají
zadarmo. Podmínky pro trénování máme, i díky
podpoře obce Lelekovice, dotacím z NSA a díky
našim věrným sponzorům, výborné. I přesto se

budeme snažit tyto podmínky pro trénování ještě
vylepšit.
Na závěr bychom chtěli poděkovat celému zastupitelstvu v čele s panem starostou, našim sponzorům, dětem, rodičům a trenérům za veškerou
podporu, které si vážíme.
Do nového roku 2023 všem přejeme hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti, splněná přání a předsevzetí a také sportovního vyžití.

A C LELEKOVICE – FOTBALOVÝ KLUB

Ivo Barták

Přelom roku, tedy konec starého a začátek nového roku, je vždy časem zhodnocení a předsevzetí.
Co se zapíše do fotbalové historie v Lelekovicích
a o čem sníme na příští rok?
Minulý rok 2022 nebyl ničím extra výjimečný, ale
určitě úspěšný. „A“ tým si prošel obdobím plným
trenérských a hráčských změn a stabilizací mužstva. Zatímco jaro po Jirkovi Huškovi odtrénoval
Bledjon Guga, podzim pak jeho nástupce Milan
Macík. Třetí trenér v krátkém čase. Hráčský kádr
se také nebývale obměnil. Kariéru ukončili bratři
Pavlíkové a Petr Hakl. Do Kuřimi odešel Boris Stříž
a do Lelekovic přestoupili hráči Vičar, Hanzl, Kaňa,
Šplíchal, Bartek, Skoumal, Zerrich a Janda. Vrátil se odchovanec Machát. Několik hráčů je kvůli
zranění či zaměstnání z tréninků a zápasů dočasně
vyřazeno.
Určitá nesouhra změněného týmu se tak logicky
podepsala na podzimních výsledcích, které zpočátku nebyly přesvědčivé. Postupně však hra lelekovického AC nabírala na kvalitě a poslední zápasy
byly líbivé a bodově ohodnocené.
Naši mládežníci ročníků 2010–2013 předváděli
v mladších žácích a starší přípravce výborné výkony a dělají jak trenérům, tak rodičům a fandům
velkou radost. Jde o skutečně skvělé dvě party a to
i mimo hřiště. U borců ročníku 2010–2012 jde
o výjimečné ročníky, jak po sportovní, tak i povahové stránce. Toto je základ budoucího skvělého
„A“ týmu.
Mladší přípravka každým rokem začíná od nuly.
Zas a znova přicházejí nové tváře a ochutnávají čerstvé porce z fotbalové kuchyně v našem krásném
areálu. Šéfkuchaři v podobě trenérů to dětem umí
vždy dobře namíchat a tak jich chodí čím dál více.

Mladí žáci

Počet přihlášených nových členů za rok 2022 je
rekordní.
Nyní se tak pyšníme 62 registrovanými a sportujícími hráči mládeže ve věku 5–13 let.

Co očekáváme od roku nového?
Určitě neusínáme na vavřínech a pořád je co zlepšovat. „A“ tým bude dále bojovat v 1. B třídě krajské
soutěže a ambice jsou střízlivé. Okupovat přední
příčky tabulky a předvádět pěkný a líbivý fotbal.
U týmů mladších žáků očekáváme další progres
a vzestup výkonnosti. Potenciál je obrovský. Budeme budovat základ pro starší žáky.
Kluky ve starší přípravce budeme dále zdokonalovat v individuální a herní činnosti a připravovat
pro přestup do vyšší kategorie na větší hřiště.
U těch nejmladších je jasný cíl dlouhodobý.
Získávat pro lelekovický fotbal co nejvíce dětí, zapálit je pro sport a fotbal, vytrhnout je od 
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zatím na pátém místě své skupiny s pěti body
a skórem 7:14. Druhý turnaj odehrají v sobotu 7. ledna 2023. Poté dle celkového umístění
zabojují v malém nebo velkém finále v jednom
z únorových víkendů.
Stejný model turnajů odehraje i ročník 2010
a mladší. V prvním turnaji se nám ale zatím moc
nevedlo. První zápas se borci rozehrávali na nezvyklém, ale krásném povrchu. Další vyhráli, pak
ale přišla nepochopitelná vysoká porážka a „deka“.
Zbylé zápasy naši hráči nedokázali strhnout na
svou stranu a téměř vždy o branku prohráli. Zatím
se tedy krčí na 7. místě se 3 body a skórem 5:15. My
však víme, že druhý turnaj v plné sestavě bude pro
Lelky zcela jiný a úspěšný.
AC

L E L E KOVI C

FOTBAL

Budeli mrznout, bude i led.

elektronických výdobytků moderní doby a jejich
rodiče zapojit do společensko-sportovního života. Vytvořit širokou základnu je pro každý klub
cílem nejvyšším.

A po čem toužíme?
Po mnoha letech zoufalství z asfaltového povrchu
se zřejmě dočkáme nového multifunkčního umělého povrchu mezi mantinely. Konečně bude hřiště
široce využitelné. A stavba umělého tréninkového
fotbalového hřiště III. generace za šatnami je již také nadohled. Sny trenérů mládeže se začínají plnit.
Snad již tento rok….

Starez cup
Ani v zimě neleníme a soutěžíme. Přihlásili jsme do
dvou nezávislých turnajů STAREZ CUP pro dva
naše ročníky 2010 a 2013.
U každé kategorie jde o turnaj sedmi týmů odehraný dvoukolově každý s každým. První kola se
odehrála v listopadu 2022 a ročníky 2013 jsou
18
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T J SOKOL INFORMUJE
Malá ohlédnutí s bilancí činnosti TJ Sokol za
uplynulý rok.
Všechny sportovní a společenské akce byly popsány v příslušných číslech Zpravodaje obce. Z těch
nejvýznamnějších lze připomenout v květnu pořádané lehkoatletické soutěže pro děti Čiperný
Lelek a 22. června 2022 T-Mobile Olympijský
běh, kterému předcházely odpolední běžecké závody pro děti. Vlastního závodu pro dospělé se
zúčastnilo 60 běžců a běžkyň, z nich asi polovina
byla místních.

Zdeněk Chlup

Ze společenských akcí byl 14. května pořádaný
velmi úspěšný 6. divadelní festival LeleDiv, na
kterém byla uvedena zpěvohra Balada z Koločavy.
Vydařené bylo také v červnu pořádané Lelkování na Skalce s oblíbenou soutěží ve vaření gulášů
v polních podmínkách. Pěkný a dobře navštívený
byl Advent v Lelekovicích s mikulášskou nadílkou
pro děti pořádaný 3. prosince na Skalce.
Vedení Sokola na závěr roku děkuje všem
svým příznivcům a občanům za podporu a přeje
všem v novém roce pevné zdraví a v životě spokojenost.

Advent v Lelekovicích

Lelekovice – zpravodaj obce, leden–únor 2023
Uzávěrka 9.12. 2022
Evidenční číslo MK E 10367
Vydala obec Lelekovice nákladem 700 ks. Redakce Jarmila Gladišová.
Grafická příprava a tisk CCB spol. s r.o.
Redakční příspěvky zasílejte do uzávěrky následujícího čísla 15. 2. 2023, na adresu OÚ Lelekovice,
Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice, nebo na email redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz
Foto: Pavel Petr, Aleš Mikauš, AC Lelekovice, Zbyněk Lecián, Jarmila Gladišová, unsplash, ZŠ, MŠ,
Lenka Šefferová, Kristián Vlach, Jitka Baumannová a Adam Obkráčil.
OÚ si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, případná krácení i jejich otištění.
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Oﬁciálně
Zájemci o dotaci Nová zelená úsporám light mohou přijít na besedu, kde se dozví podrobnější informace,
v pondělí 9. ledna 2023 v 17:00 hodin na obecní úřad Lelekovice.

ENERGETICKÉ ÚSPORY V NÍZKOPŘÍJMOVÝCH
DOMÁCNOSTECH

Nová zelená úsporám Light
Zateplení stropu
(50 tis. Kč)

Zateplení střechy
(120 tis. Kč)
Výměna oken
(12 tis. Kč/okno)

Zateplení fasády
(6 tis. Kč/m)
Zateplení podlahy
(60 tis. Kč)

Výměna vchodových
dveří
(18 tis. Kč/dveře)

POŽÁDEJTE O DOTACE AŽ DO VÝŠE 150 000 Kč
Kdo může o dotace žádat?
Vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu nebo trvale
obývané rekreační stavby.
Domácnost, která pobírala příspěvek
na bydlení v období od 12. 9. 2022.
Všichni členové domácnosti jsou
příjemci starobního nebo invalidního
důchodu 3. stupně.

Kdy můžete žádat?
Příjem žádostí bude zahájen 9. ledna
2023. Dotace budou vyplaceny i
zpětně na realizace uskutečněné již
od 12. září 2022. Na realizaci projektu
budete mít potom celý rok.

Více info na:
www.novazelenausporam.cz

1SPWÓDFJOGPSNBDÓLPOUBLUVKUFTUBSPTUVPCDF
UFMNBJMMFMFLPWJDF!HNBJMDPNOFCPPTPCOʏOBPCFDOÓNÞʭBEʏ
nebo kontaktujte Lucii Kolářovou, tel. 541 422 304, 720 942 096,
e-mail: kolarova@kurim.cz.
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