Nové pobytové zařízení pro seniory
Stáří je nevyhnutelná etapa života každého z nás. Občanů, kteří budou potřebovat
trvalou péči další osoby bude stále přibývat a míst s trvalou komplexní péčí je
málo. Lidé na své přijetí musí často čekat i několik let a jsou tak odkázáni na péči
rodiny, která mnohdy pracuje, případně žije v jiném městě a nemá takové možnosti, aby potřebnou péči zajistila z vlastních sil. Některé situace se dají řešit za
pomoci pečovatelské služby,ale z vlastní zkušenosti
víme, že starším lidem po
čase, zejména vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu,
pomoc terénních pracovníků
nestačí. Potřebují pak komplexní péči, kterou jim dokáže poskytnout sociální zařízení typu "domov pro seniory". Sanus Brno se proto nově otevřelo pobytové zařízení
pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
další osoby. Dům domácí péče, který nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, se nachází nedaleko Brna - v Babicích nad Svitavou. Dům je nově zrekonstruovaný a má kapacitu 16 osob, rozdělených do dvou až třílůžkových pokojů.
Uživatelé mají zajištěné ubytování, celodenní stravu (5xdenně), praní a žehlení
ložního prádla, pravidelný úklid, běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při
hygieně, nákupy léků a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení kompenzačních pomůcek, aktivizační programy, v případě potřeby zajistíme i konzultaci
lékaře, aj. O uživatele se stará 24hodin denně kvalifikovaný personál. Jsme přesvědčení, že přístupem, péčí, aktivitami a také prostředím může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se za námi podívat,
třeba zrovna Vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit své blízké do
prostředí, kde se můžete spolehnout, že je o ně kvalitně a důstojně postaráno.
Další podrobné informace vám rádi poskytneme na uvedeném telefonním čísle
popř.emailem.www.sanusbrno.com sanus.kravecka@atlas.cz tel.777 758 262

Inzerát:

RS CENTER, spol. s r.o. nabízí zprostředkování prodeje nemovitostí,

znal. posudku, poradenství při prodeji i koupi nemovitosti. Ing. Reichstäterová Jaroslava, Paseky 427/40, Lelekovice, tel. č. 776 494 443.
Zpravodaj obce Lelekovice : Leden-Únor 2014, Ev.č. MK E 10367
Vydává : Obecní úřad Lelekovice
Redakční rada : Jaroslav Diviš, Draha Hlavničková, ,Klára Švábová, Tomáš Kis, Zbyněk Lecián, Aleš Mikauš
Vydáno nákladem 601 výtisků
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, jejich uvedení, případně krácení.
neprodejné

Uzávěrka 14.12.2012

Leden - Únor 2014

Příští číslo cca: 3/2014

Slyšeli jste to? Na Pěšině se cosi děje…
Po necelých dvou letech pomalu spěje ke svému závěru
projekt
podpořený
z Programu švýcarsko-české
spolupráce, který obnovuje
dávnou stezku podél Ponávky
v úseku od lelekovické autobusové točny po ´jehnickou´
křižovatku.
Cesta je nyní zpevněná jemnou kamennou sutí a teď se
zde začaly instalovat informační tabule, které budou
pěší upozorňovat na rostlinné
a živočišné druhy, žijící
v této lokalitě, a také na další přírodní skutečnosti. Vznikla nám tak v Lelekovicích
nová naučná stezka, která navíc zpříjemní turistům putování ve výše uvedeném úseku – už ho nebudou muset šlapat po frekventované silnici, ale příjemně a bezpečně
po naší pěšině. Zhruba v polovině úseku je také umístěno malé posezení.
Projekt se zrodil z iniciativy žáků a pedagogů naší školy, také několika dalších příznivců, kteří budou i nadále věnovat svoje úsilí péči o stezku, a to i prostřednictvím
občanského sdružení Pěšina Lelekovice.
Děti navíc postupně vytvářejí webový atlas z fotografií, pořízených v okolí pěšiny,
do kterého můžete nahlížet na této internetové adrese: http://www.centrumep.cz/
atlas/
V atlasu můžete mj. shlédnout také velmi vzácného živočicha, který byl v této zóně
spatřen a zdokumentován. Je to lelekovický endemit – lelek travní, na jehož výskyt
bychom měli být pyšní a pečovat o zachování jeho populace.
Školáci budou rádi, když budete navštěvovat jak jejich atlas, tak i pěšinu – její slavnostní otevření proběhne v prvních měsících letošního roku.
Velké poděkování samozřejmě patří všem vlastníkům pozemků, přes které Pěšina
prochází, za jejich vstřícnost a svolení k obnově této pěší stezky.
D.Peterka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.2014

Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 17.2.2014.

Jarmarečníci děkují všem příznivcům, kteří přispěli a přišli podpořit děti

z Ugandy na Farní charitativní jarmark v sokolovně v České. S pomocí všech
zúčastněných se podařilo získat 102.000,- Kč.

Charita Brno děkuje všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Vybralo se celkem 56.509,- Kč. Vážíme si služby koledníků za čas věnovaný
sbírce.

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ se uskuteční v úterý 21.1.2014 od 13.00 do 18.00
hod. v budově ZŠ Lelekovice.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 31.1.2014. Jarní prázdniny 17.2. - 23.2.2014.

MŠ Lelekovice oznamuje, že vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2014-2015 bude probíhat 27. - 28.1.2014, denně od 10.00 16.30 hod.. Informace o kritériích přijímání naleznete na Úřední desce školky
nebo na www.mslelekovice.cz. Vyplněné přihlášky přijímáme do 7.2.2014.

Oslava Masopustu proběhne v sobotu 1.3.2014. Tradiční průvod masek vyrazí ve 14.00 hod. z rozcestí v Zahumení.

Obecní knihovna zve občany na „Čtení v knihovně“ v úterý 14.1., 11.2.,
11.3.2014 vždy v 18.00 hod..

Srdečně zveme na divadelní představení Robinson Crusoe v provedení Teátru Víti Marčíka, které proběhne 28.2.2014 v 19.00 hod. v sokolovně v Lelekovicích. Je učeno pro dospělé a děti od osmi let. Vstupenky lze koupit v
předprodeji (v potravinách Gusto a Hruška)-cena 120,- dospělý/ 70,- dítě/ 250,
- rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti). Nebo před představením v sokolovněcena 150,- dospělý/ 80,- dítě. Těšíme se na vás.

Informace o vybírání místních poplatků
Od 1.1.2014 dochází ke změnám na místním poplatku za komunální odpad
— Dodatek č.1 k OZV číslo 2/2012 Obce Lelekovice.
Splatnost poplatku za komunální odpad je nově od 1.2. do 30. 6. 2014.

Cena na jednu osobu je 450,- Kč , slevy jsou zrušeny. Poplatek za komunální
odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je
daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením. Přílohou
zpravodaje je formulář - Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, .…, které je nutné vyplnit a odevzdat při platbě v kanceláři
OÚ. V případě platby bankovním převodem je nutné ohlášení doručit na OÚ.
Osobě, která nesplní ohlašovací povinnost, bude vyměřena pořádková pokuta.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

popadaných stromů. Každoročně absolvují hasiči výcvik také v protiplynovém
polygonu na PU v Brně – Líšni, který v letošním roce připadl na měsíc listopad.
Z další činnosti naší jednotky nesmíme opomenout pomoc při zorganizování již čtvrtého ročníku dětského dne s názvem "Hasiči nejen dětem" a večerní
hasičské zábavy. Podrobnosti o dětském dnu a mladých hasičích, včetně fotogalerie, naleznete na výše uvedených webových stránkách.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jak kolegům ze sdružení Sboru dobrovolných hasičů za podporu, tak všem členům výjezdové jednotky za obětavou a
mnohdy nelehkou práci, kterou společnými silami vykonáváme. Výjezdová jednotka jednomyslně vyjadřuje velké poděkování také paní Ireně Wolfové, která při
všech výjezdech usnadňuje hasičům plnění časových limitů, neboť otevírání, zavírání vrat a další činnosti, které jsou spojeny s bezproblémovým výjezdem, mohou prodloužit tolik potřebný čas k ochraně zdraví, bezpečnosti a majetku občanů.
Již v minulých zprávách byl opakovaně zmiňován velmi špatný technický
stav prvního výjezdového vozidla LIAZ. Největší poděkování na tomto místě
patří zastupitelům a starostovi obce za podporu, kterou dobrovolným hasičům již několik let věnují a především za to, že se vážně zabývali otázkou
náhrady tohoto vozidla. Ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2014 byla vyčleněna hasičům nemalá finanční výpomoc. S takovýmto přispěním obce a případnou dotací od Jihomoravského kraje, budou moci lelekovičtí hasiči oslavit své
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice s novým, a tak
velmi potřebným zásahovým vozem.Děkuji
Pavel Krejčí - velitel JSDH Lelekovice

IDS JMK slaví 10. výročí
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) slaví
v letošním roce 10 let své existence. Provoz zahájil 1. ledna 2004. V době vzniku
zahrnul území Brna, Šlapanicko, Blanensko, Modřicko, Kuřimsko a Tišnovsko.
V současné době už pokrývá celý kraj a dokonce přesahuje i do sousedních zemí.
Výročí jsou vždy předmětem bilancování. Co přinesla Lelekovicím existence IDS
JMK? Je pro nás přínosem?
Integrace znamená zjednodušení služeb pro cestující
Zrekapitulujme si, na čem je tento moderní systém dopravy založen: Jeho cílem je
především sjednocení cen jízdného, přepravních podmínek, jízdních řádů, informačních služeb a standardů kvality služeb pro všechny druhy dopravy
v obsluhovaném území. Dalším cílem je sladit a provázat časy odjezdů tak, aby na
sebe spoje lépe navazovaly a cestující nemuseli při přestupech dlouho čekat.
Výhodný tarif
V minulosti jsme si mohli nechat zdát o jízdenkách, které by platily bez omezení
na druh dopravy. Nyní s jednou jízdenkou koupenou u řidiče linky 41 dojedete
nejenom do Brna, ale třeba do Nedvědice, Hodonína nebo až do rakouského Laa.

Je přitom jedno, jestli pojedete vlakem, městskou dopravou nebo regionálním autobusem, vždy zaplatíte stejně a využijete stejné jízdenky.Výhodné jsou i předplatní
jízdenky. Díky nim můžete třeba ráno vyjet do práce, vrátit se zpět a večer vyrazit
za zábavou. Platíte jen paušál za měsíc, čtvrtletí nebo rok. U ročních jízdenek je
navíc výhoda v tom, že v nepracovní dny s Vámi může cestovat bezplatně další dospělá osoba + 3 děti do 15 let.
Tajný tip pro seniory a rodiče dětí do 3 let
Tarif IDS JMK nabízí speciální zvýhodnění pro seniory nad 70 let a pro doprovod
dětí do 3 let. Tyto skupiny občanů cestují po Brně (v zónách 100 + 101) bezplatně.
Aby mohly levněji dojet i z Lelekovic, mají nyní dvě možnosti. Buďto si zakoupí
měsíční jízdenku za 280 Kč nebo si mohou pořídit speciální roční jízdenku za 2400
Kč. Ta jim platí pro celý kraj. Mohou tedy cestovat na výlety nebo za přáteli a výrazně ušetřit. Jediným omezením je to, že platí v prac. dny až od 8:00.
Četná spojení
Co přináší IDS JMK konkrétně naší obci? V prvé řadě lze zmínit širokou možnost
spojení linkou 41 ve směru do Řečkovic a Králova Pole s možností přestupu na vlak
S3 do centra Brna. Spojů je několikanásobně více než v minulosti. Nově byla zavedena i linka 310, která naši obec spojuje s Kuřimí. Pro pracující na Černovické terase se nabízí rychlé spojení vlakem vlakovými linkami S1. Doprava do naší obce je
přitom zajištěna nejen v pracovní dny ale i o víkendech. Protože Jihomoravský kraj
nehradí dopravu v nočních hodinách, na základě požadavků občanů si doobjednáváme noční spoje tak, aby bylo zajištěno kvalitní spojení s Brnem po celý den.
Budoucnost
I přes uvedenou nabídku spojů jsme neusnuli na vavřínech. Již několik let v naší
obci usilujeme o modernizaci přestupu mezi autobusy a vlakem. Věříme, že letošní
rok se podaří tento záměr naplnit. Přestup se tak zkrátí a odpadne nepohodlné cestování po neoficiálních cestách. Naší snahou do budoucna bude i nadále udržet spojení na stejné úrovni jako dosud a společně s koordinátorem IDS JMK-společností
KORDIS JMK usilovat o zlepšení garance návazností mezi vlaky a autobusy.
Kde získat více informací
Pokud máte dotaz nebo připomínku týkající se IDS JMK, můžete jej psát na
info@kordis-jmk.cz. Pro rychlý dotaz můžete volat tel. 5 4317 4317. Na webu
www.idsjmk.cz pak najdete kompletní informace včetně vyhledavače spojení, jízdních řádů, tarifu a plánů sítě linek.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1965: První zápis v tomto roce je o hospodaření JZD. Naše družstvo v minulém roce splnilo všechny dodávky státního plánu, některé byly i přeplněny. Příkladně obilí splněno na 100 %, cukrovky bylo dodáno o 4 vagony více než určoval plán,
masa o 30 q více - celkem 315 q, mléka místo 65 000 lit. družstvo dodalo 73 000
lit. a také plánované množství vajec 47 000 ks bylo překročeno na 66 000 ks.

Zhodnocení pozemku - užívání dešť. kanalizace 50,- Kč za nemovitost.
Poplatek ze psů - platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,

která platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu.Poplatek ze psů se platí
za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu
správné identifikace platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny
poplatky uvádějte číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO 1340,
pro psy 1341,
dešť. kanalizace 2321.
Platby musí být z důvodu rozlišení prováděny každá samostatně (PDO,
pes, kanál). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.

SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE

V prázdninovém čísle zpravodaje jsme rekapitulovali stavbu kanalizace a
ČOV. Za uplynulé období jsme shromáždili podklady k možnosti výpočtu stočného, které bude vybírat obec od roku 2014. Při výpočtu se vychází z odhadu průměrného množství nátoku splaškových vod do ČOV v objemu 70.000 m3/rok.
Stočné je tvořeno z předpokládaných provozních nákladů ve výši 12,53 Kč a z
částky 13,47 Kč, kterou tvoří odpisy stavebních objektů. Zahrnutí odpisů do stočného stanoví zákon, tato část musí být převáděna do fondu na obnovu vodovodů a
kanalizací. Výběr stočného nevytváří zisk, jeho výši schvaluje SFŽP jako poskytovatel dotace. Jeho výše pro rok 2014 tedy je 26,-Kč/m3 bez DPH, cena s DPH
29,90 Kč. Každý rok se bude cena upravovat dle skutečně vynaložených provozních nákladů a množství čištěných splaškových vod. Aby vypouštění odpadních
vod do splaškové kanalizace bylo v souladu s ustanoveními příslušných zákonů,
musí každý vlastník nemovitosti uzavřít s provozovatelem kanalizace a ČOV
smlouvu o odvádění splaškových vod, která mimo jiné řeší způsob výpočtu stočného v závislosti na množství vypouštěných splašků. Vlastník nemovitosti si zvolí
odpovídající variantu výpočtu stočného vyplývající z napojení na funkční zdroj
vody : pouze vodovodní přípojka ve správě BVK - stav vodoměru x stočné,
v případě většího odběru vody než uvádí vyhláška č. 428/2001 Sb. o roční potřebě
vody, lze požádat o uplatnění slevy na objem spotřebované vody, který převyšuje
množství vody dle směrných čísel (zalévání, bazény). Více zdrojů (vodovod, studna) – počet obyvatel v nemovitosti x směrná čísla dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č.
428/2001 Sb. v platném znění – pro rok 2014 se jedná o 35 m3/občan/rok. Stočné
se bude vybírat 2 x za rok, po půl roce formou záloh dle směrných čísel, po roce
vyúčtování dle smluvní varianty. Vyzýváme Ty, kteří ještě nejsou na kanalizaci
napojeni, aby si přípojky urychleně zrealizovali. V průběhu roku budou prováděny kontroly likvidace splaškových vod v souladu se zákonem.

Zastupitelstvo obce Lelekovice si Vás dovoluje pozvat na
18. Obecní reprezentační ples
pořádaný ve spolupráci se Základní školou Lelekovice
v sobotu 8.2.2014 od 20.00 hod. v prostorách
sokolovny.
K tanci a poslechu hraje kapela Jirky Helána ,
vystoupí žáci ZŠ. Připraveno je taneční vystoupení, soutěž
o ceny, teplá kuchyně. Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek s místenkou od pondělí 3. února v kanceláři OÚ.

Zpráva o činnosti JSDH obce Lelekovice za rok 2013
Vážení spoluobčané,
jménem naší jednotky SDH obce Lelekovice bych Vás rád seznámil s její
činností za rok 2013. V jeho průběhu JSDH Lelekovice prováděla opakovaně
údržbu hasičské zbrojnice a zásahových vozů. Všichni členové jednotky disponují
moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou nezbytné pro bezpečnost u
zásahu. Ochranné prostředky se průběžně obměňují za nové a kvalitnější. Formou
sponzorského daru jsme v letošním roce získali 2 ruční vysílačky od Ing. Závěrky
z firmy Opticontrol, s.r.o.. Jak již bylo uvedeno v pololetní zprávě, podařilo se
jednotce získat i hasící zádový postřikovač. Za tento dar a finanční podporu pro
jednotku i mladé hasiče vděčíme jednomu z občanů Lelekovic. Všem sponzorům
patří velký dík. S dalšími, zde nejmenovanými, se můžete seznámit na našich webových stránkách www.hasici-lelekovice.cz.
Nyní mi dovolte seznámit Vás se zásahovou činností jednotky požární
ochrany. Do součastné doby jsme zasahovali u 28 událostí. Jednalo se o 11 požárů /z toho jedno prověřovací cvičení/, 4 plané poplachy, jedné letecké dopravní
nehody, která byla posléze prohlášena za planý poplach a 12 výjezdů k zabezpečení technické pomoci. Technická pomoc spočívala především v odstraňování padlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu, odstranění vrstvy sněhu na nafukovací
sportovní hale v Brně a zahoření kol dvou kamionů na silnici R43. V obci Lelekovice zasahovala jednotka u 13 událostí, v obci Česká u 3 událostí, v obci Kuřim u
4 událostí a v obci Vranov u jedné události. V městě Brně jsme byli povoláni ke 4
požárům a 3 technickým pomocím. Všechny zásahy provádí hasiči na profesionální úrovni a v nadstandardních časových limitech.
Tak jako každý rok byli lelekovičtí hasiči povoláni k zajištění požárního
dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci. K zabezpečení odborné způsobilosti našich hasičů je třeba jejich
průběžné vzdělávání. V průběhu roku jsme prováděli teoretická školení a pravidelný praktický výcvik s technikou. V měsíci březnu se tři naši členové zúčastnili a
zdárně dokončili kurz na obsluhu přenosných motorových pil. Hned následující
den byly získané zkušenosti využity při odstraňování sněhové kalamity v podobě

Na základě těchto dobrých výsledků se zvedla pracovní jednotka na 16 Kčs. Podstatně k tomu však přispěla STS Horní Heršpice, která provedla strojním vybavením většinu prací i když za úhradu. Brigádnická výpomoc občanů byla o mnoho
menší než v minulých letech. Protože nejsou předpoklady, aby v dohledné době byl
získán potřebný počet mladších pracovníků došlo k jednání s vedením Státního
statku Brno, radou MNV a vedením JZD o začlenění družstva do Státního statku s
platností od 1.1.1965. S členy JZD bylo postupně projednáno jejich nové pracovní
zařazení na hospodářství v Kuřimi. Tak skončilo hospodaření našeho JZD.
Myslivecká jednota uspořádala v sokolovně 16. ledna Myslivecký bál. Výzdobu provedli myslivci v lesním aranžmá a pro účastníky připravili mysliveckou
kuchyni. Bál byl velmi dobře navštíven. Plesové období pokračovalo 30. ledna tradičním sokolským plesem, který byl rovněž dobře navštíven.
Od 27. března byly zahájeny práce na stavbě památníku Osvobození. Brigádnicky byla provedena úprava místa na návsi kde má být postaven a dovezen
potřebný materiál. Následně od 17. dubna začala vlastní stavba základové betonové
desky o rozměrech 2x3 m do hloubky 1,2 m a začátkem května byl na ni instalován upravený blok z kamene dovezeného 30. dubna z Babího lomu.Jeho váha byla
vypočtena na přibližných 30 q. Usazení celého bloku a obložení památníku kamenem rovněž z Babího lomu provedl pan Tomáš Králík (č.p. 306), upevnění státního
znaku, pamětní desky včetně parkových úprav bylo ukončeno tak, aby dílo mohlo
být předáno veřejnosti k 20. výročí osvobození ČSR od německé okupace. Brigádnických prací se zúčastnilo přes 70 občanů.
Počasí v dubnu bylo nepříznivé pro přírodu a také ovlivnilo zemědělské práce. Chladné a deštivé počasí trvalo téměř až do poloviny června. Práce na polích
tak byla značně zpožděna. Pršelo téměř každý den. Oslavy Svátku práce 1. května
se konaly v naší vesnici za účasti občanů z Vranova, České a Ivanovic. Projev k
občanům pronesl zástupce Krajské odborové rady na návsi a po skončení oslavy
ještě před hostincem Jednoty koncertovala lelekovická dechová hudba za řízení
Jos. Fojtla. V předvečer svátku uspořádali mládežníci z ČSM v sokolovně Májovou
veselici.
Další kronikářský zápis je o turistických cestách na Babí lom, a také do Vranova. Zmiňuje se o cestě kolem Ponávky z Lelekovic do Vranova, o které píše: „
…. přijdete z České do Lelekovic a odtud podle potůčku Ponávky až na Vranov,
anebo zvolíte kratší cestu hlubokými lesy přes Lelekovice a Babí lom z něhož … „
atd. Ta pěšina kolem Ponávky měla počátek na konci obce a vedla těsně kolem
potoka až do Vranova. Využívali ji hojně turisté již před druhou světovou válkou a
také mnozí poutníci, kteří přicházeli zejména v té době na velké vranovské zářijové
poutě, aby se vyhnuli klikaté prašné silnici. Postupem doby a rychle se měnící způsob života způsobil, že pěšina přestala být využívána. V posledních letech se ji
snažili obnovit v rámci své činnosti při ochraně přírody žáci naší základní školy. Je
však nad lidské síly málo frekventovanou pěšinu udržovat. I tak školáci část pěšiny
až k jehnické silnici udržují v použitelném stavu a je po ní příjemná procházka při
pěkném počasí. Kráceno a upraveno pro zpravodaj.
Chlup Z.– kronikář

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.2014

Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 17.2.2014.

Jarmarečníci děkují všem příznivcům, kteří přispěli a přišli podpořit děti

z Ugandy na Farní charitativní jarmark v sokolovně v České. S pomocí všech
zúčastněných se podařilo získat 102.000,- Kč.

Charita Brno děkuje všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Vybralo se celkem 56.509,- Kč. Vážíme si služby koledníků za čas věnovaný
sbírce.

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ se uskuteční v úterý 21.1.2014 od 13.00 do 18.00
hod. v budově ZŠ Lelekovice.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 31.1.2014. Jarní prázdniny 17.2. - 23.2.2014.

MŠ Lelekovice oznamuje, že vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2014-2015 bude probíhat 27. - 28.1.2014, denně od 10.00 16.30 hod.. Informace o kritériích přijímání naleznete na Úřední desce školky
nebo na www.mslelekovice.cz. Vyplněné přihlášky přijímáme do 7.2.2014.

Oslava Masopustu proběhne v sobotu 1.3.2014. Tradiční průvod masek vyrazí ve 14.00 hod. z rozcestí v Zahumení.

Obecní knihovna zve občany na „Čtení v knihovně“ v úterý 14.1., 11.2.,
11.3.2014 vždy v 18.00 hod..

Srdečně zveme na divadelní představení Robinson Crusoe v provedení Teátru Víti Marčíka, které proběhne 28.2.2014 v 19.00 hod. v sokolovně v Lelekovicích. Je učeno pro dospělé a děti od osmi let. Vstupenky lze koupit v
předprodeji (v potravinách Gusto a Hruška)-cena 120,- dospělý/ 70,- dítě/ 250,
- rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti). Nebo před představením v sokolovněcena 150,- dospělý/ 80,- dítě. Těšíme se na vás.

Informace o vybírání místních poplatků
Od 1.1.2014 dochází ke změnám na místním poplatku za komunální odpad
— Dodatek č.1 k OZV číslo 2/2012 Obce Lelekovice.
Splatnost poplatku za komunální odpad je nově od 1.2. do 30. 6. 2014.

Cena na jednu osobu je 450,- Kč , slevy jsou zrušeny. Poplatek za komunální
odpad je vybírán na základě OZV Obce Lelekovice, zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osoba poplatník je
daňovým subjektem a je povinen se přiznat k poplatku ohlášením. Přílohou
zpravodaje je formulář - Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, .…, které je nutné vyplnit a odevzdat při platbě v kanceláři
OÚ. V případě platby bankovním převodem je nutné ohlášení doručit na OÚ.
Osobě, která nesplní ohlašovací povinnost, bude vyměřena pořádková pokuta.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

popadaných stromů. Každoročně absolvují hasiči výcvik také v protiplynovém
polygonu na PU v Brně – Líšni, který v letošním roce připadl na měsíc listopad.
Z další činnosti naší jednotky nesmíme opomenout pomoc při zorganizování již čtvrtého ročníku dětského dne s názvem "Hasiči nejen dětem" a večerní
hasičské zábavy. Podrobnosti o dětském dnu a mladých hasičích, včetně fotogalerie, naleznete na výše uvedených webových stránkách.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jak kolegům ze sdružení Sboru dobrovolných hasičů za podporu, tak všem členům výjezdové jednotky za obětavou a
mnohdy nelehkou práci, kterou společnými silami vykonáváme. Výjezdová jednotka jednomyslně vyjadřuje velké poděkování také paní Ireně Wolfové, která při
všech výjezdech usnadňuje hasičům plnění časových limitů, neboť otevírání, zavírání vrat a další činnosti, které jsou spojeny s bezproblémovým výjezdem, mohou prodloužit tolik potřebný čas k ochraně zdraví, bezpečnosti a majetku občanů.
Již v minulých zprávách byl opakovaně zmiňován velmi špatný technický
stav prvního výjezdového vozidla LIAZ. Největší poděkování na tomto místě
patří zastupitelům a starostovi obce za podporu, kterou dobrovolným hasičům již několik let věnují a především za to, že se vážně zabývali otázkou
náhrady tohoto vozidla. Ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2014 byla vyčleněna hasičům nemalá finanční výpomoc. S takovýmto přispěním obce a případnou dotací od Jihomoravského kraje, budou moci lelekovičtí hasiči oslavit své
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice s novým, a tak
velmi potřebným zásahovým vozem.Děkuji
Pavel Krejčí - velitel JSDH Lelekovice

IDS JMK slaví 10. výročí
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) slaví
v letošním roce 10 let své existence. Provoz zahájil 1. ledna 2004. V době vzniku
zahrnul území Brna, Šlapanicko, Blanensko, Modřicko, Kuřimsko a Tišnovsko.
V současné době už pokrývá celý kraj a dokonce přesahuje i do sousedních zemí.
Výročí jsou vždy předmětem bilancování. Co přinesla Lelekovicím existence IDS
JMK? Je pro nás přínosem?
Integrace znamená zjednodušení služeb pro cestující
Zrekapitulujme si, na čem je tento moderní systém dopravy založen: Jeho cílem je
především sjednocení cen jízdného, přepravních podmínek, jízdních řádů, informačních služeb a standardů kvality služeb pro všechny druhy dopravy
v obsluhovaném území. Dalším cílem je sladit a provázat časy odjezdů tak, aby na
sebe spoje lépe navazovaly a cestující nemuseli při přestupech dlouho čekat.
Výhodný tarif
V minulosti jsme si mohli nechat zdát o jízdenkách, které by platily bez omezení
na druh dopravy. Nyní s jednou jízdenkou koupenou u řidiče linky 41 dojedete
nejenom do Brna, ale třeba do Nedvědice, Hodonína nebo až do rakouského Laa.

Je přitom jedno, jestli pojedete vlakem, městskou dopravou nebo regionálním autobusem, vždy zaplatíte stejně a využijete stejné jízdenky.Výhodné jsou i předplatní
jízdenky. Díky nim můžete třeba ráno vyjet do práce, vrátit se zpět a večer vyrazit
za zábavou. Platíte jen paušál za měsíc, čtvrtletí nebo rok. U ročních jízdenek je
navíc výhoda v tom, že v nepracovní dny s Vámi může cestovat bezplatně další dospělá osoba + 3 děti do 15 let.
Tajný tip pro seniory a rodiče dětí do 3 let
Tarif IDS JMK nabízí speciální zvýhodnění pro seniory nad 70 let a pro doprovod
dětí do 3 let. Tyto skupiny občanů cestují po Brně (v zónách 100 + 101) bezplatně.
Aby mohly levněji dojet i z Lelekovic, mají nyní dvě možnosti. Buďto si zakoupí
měsíční jízdenku za 280 Kč nebo si mohou pořídit speciální roční jízdenku za 2400
Kč. Ta jim platí pro celý kraj. Mohou tedy cestovat na výlety nebo za přáteli a výrazně ušetřit. Jediným omezením je to, že platí v prac. dny až od 8:00.
Četná spojení
Co přináší IDS JMK konkrétně naší obci? V prvé řadě lze zmínit širokou možnost
spojení linkou 41 ve směru do Řečkovic a Králova Pole s možností přestupu na vlak
S3 do centra Brna. Spojů je několikanásobně více než v minulosti. Nově byla zavedena i linka 310, která naši obec spojuje s Kuřimí. Pro pracující na Černovické terase se nabízí rychlé spojení vlakem vlakovými linkami S1. Doprava do naší obce je
přitom zajištěna nejen v pracovní dny ale i o víkendech. Protože Jihomoravský kraj
nehradí dopravu v nočních hodinách, na základě požadavků občanů si doobjednáváme noční spoje tak, aby bylo zajištěno kvalitní spojení s Brnem po celý den.
Budoucnost
I přes uvedenou nabídku spojů jsme neusnuli na vavřínech. Již několik let v naší
obci usilujeme o modernizaci přestupu mezi autobusy a vlakem. Věříme, že letošní
rok se podaří tento záměr naplnit. Přestup se tak zkrátí a odpadne nepohodlné cestování po neoficiálních cestách. Naší snahou do budoucna bude i nadále udržet spojení na stejné úrovni jako dosud a společně s koordinátorem IDS JMK-společností
KORDIS JMK usilovat o zlepšení garance návazností mezi vlaky a autobusy.
Kde získat více informací
Pokud máte dotaz nebo připomínku týkající se IDS JMK, můžete jej psát na
info@kordis-jmk.cz. Pro rychlý dotaz můžete volat tel. 5 4317 4317. Na webu
www.idsjmk.cz pak najdete kompletní informace včetně vyhledavače spojení, jízdních řádů, tarifu a plánů sítě linek.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1965: První zápis v tomto roce je o hospodaření JZD. Naše družstvo v minulém roce splnilo všechny dodávky státního plánu, některé byly i přeplněny. Příkladně obilí splněno na 100 %, cukrovky bylo dodáno o 4 vagony více než určoval plán,
masa o 30 q více - celkem 315 q, mléka místo 65 000 lit. družstvo dodalo 73 000
lit. a také plánované množství vajec 47 000 ks bylo překročeno na 66 000 ks.

Zhodnocení pozemku - užívání dešť. kanalizace 50,- Kč za nemovitost.
Poplatek ze psů - platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,

která platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu.Poplatek ze psů se platí
za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu
správné identifikace platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny
poplatky uvádějte číslo popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO 1340,
pro psy 1341,
dešť. kanalizace 2321.
Platby musí být z důvodu rozlišení prováděny každá samostatně (PDO,
pes, kanál). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.

SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE

V prázdninovém čísle zpravodaje jsme rekapitulovali stavbu kanalizace a
ČOV. Za uplynulé období jsme shromáždili podklady k možnosti výpočtu stočného, které bude vybírat obec od roku 2014. Při výpočtu se vychází z odhadu průměrného množství nátoku splaškových vod do ČOV v objemu 70.000 m3/rok.
Stočné je tvořeno z předpokládaných provozních nákladů ve výši 12,53 Kč a z
částky 13,47 Kč, kterou tvoří odpisy stavebních objektů. Zahrnutí odpisů do stočného stanoví zákon, tato část musí být převáděna do fondu na obnovu vodovodů a
kanalizací. Výběr stočného nevytváří zisk, jeho výši schvaluje SFŽP jako poskytovatel dotace. Jeho výše pro rok 2014 tedy je 26,-Kč/m3 bez DPH, cena s DPH
29,90 Kč. Každý rok se bude cena upravovat dle skutečně vynaložených provozních nákladů a množství čištěných splaškových vod. Aby vypouštění odpadních
vod do splaškové kanalizace bylo v souladu s ustanoveními příslušných zákonů,
musí každý vlastník nemovitosti uzavřít s provozovatelem kanalizace a ČOV
smlouvu o odvádění splaškových vod, která mimo jiné řeší způsob výpočtu stočného v závislosti na množství vypouštěných splašků. Vlastník nemovitosti si zvolí
odpovídající variantu výpočtu stočného vyplývající z napojení na funkční zdroj
vody : pouze vodovodní přípojka ve správě BVK - stav vodoměru x stočné,
v případě většího odběru vody než uvádí vyhláška č. 428/2001 Sb. o roční potřebě
vody, lze požádat o uplatnění slevy na objem spotřebované vody, který převyšuje
množství vody dle směrných čísel (zalévání, bazény). Více zdrojů (vodovod, studna) – počet obyvatel v nemovitosti x směrná čísla dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č.
428/2001 Sb. v platném znění – pro rok 2014 se jedná o 35 m3/občan/rok. Stočné
se bude vybírat 2 x za rok, po půl roce formou záloh dle směrných čísel, po roce
vyúčtování dle smluvní varianty. Vyzýváme Ty, kteří ještě nejsou na kanalizaci
napojeni, aby si přípojky urychleně zrealizovali. V průběhu roku budou prováděny kontroly likvidace splaškových vod v souladu se zákonem.

Zastupitelstvo obce Lelekovice si Vás dovoluje pozvat na
18. Obecní reprezentační ples
pořádaný ve spolupráci se Základní školou Lelekovice
v sobotu 8.2.2014 od 20.00 hod. v prostorách
sokolovny.
K tanci a poslechu hraje kapela Jirky Helána ,
vystoupí žáci ZŠ. Připraveno je taneční vystoupení, soutěž
o ceny, teplá kuchyně. Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek s místenkou od pondělí 3. února v kanceláři OÚ.

Zpráva o činnosti JSDH obce Lelekovice za rok 2013
Vážení spoluobčané,
jménem naší jednotky SDH obce Lelekovice bych Vás rád seznámil s její
činností za rok 2013. V jeho průběhu JSDH Lelekovice prováděla opakovaně
údržbu hasičské zbrojnice a zásahových vozů. Všichni členové jednotky disponují
moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou nezbytné pro bezpečnost u
zásahu. Ochranné prostředky se průběžně obměňují za nové a kvalitnější. Formou
sponzorského daru jsme v letošním roce získali 2 ruční vysílačky od Ing. Závěrky
z firmy Opticontrol, s.r.o.. Jak již bylo uvedeno v pololetní zprávě, podařilo se
jednotce získat i hasící zádový postřikovač. Za tento dar a finanční podporu pro
jednotku i mladé hasiče vděčíme jednomu z občanů Lelekovic. Všem sponzorům
patří velký dík. S dalšími, zde nejmenovanými, se můžete seznámit na našich webových stránkách www.hasici-lelekovice.cz.
Nyní mi dovolte seznámit Vás se zásahovou činností jednotky požární
ochrany. Do součastné doby jsme zasahovali u 28 událostí. Jednalo se o 11 požárů /z toho jedno prověřovací cvičení/, 4 plané poplachy, jedné letecké dopravní
nehody, která byla posléze prohlášena za planý poplach a 12 výjezdů k zabezpečení technické pomoci. Technická pomoc spočívala především v odstraňování padlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu, odstranění vrstvy sněhu na nafukovací
sportovní hale v Brně a zahoření kol dvou kamionů na silnici R43. V obci Lelekovice zasahovala jednotka u 13 událostí, v obci Česká u 3 událostí, v obci Kuřim u
4 událostí a v obci Vranov u jedné události. V městě Brně jsme byli povoláni ke 4
požárům a 3 technickým pomocím. Všechny zásahy provádí hasiči na profesionální úrovni a v nadstandardních časových limitech.
Tak jako každý rok byli lelekovičtí hasiči povoláni k zajištění požárního
dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci. K zabezpečení odborné způsobilosti našich hasičů je třeba jejich
průběžné vzdělávání. V průběhu roku jsme prováděli teoretická školení a pravidelný praktický výcvik s technikou. V měsíci březnu se tři naši členové zúčastnili a
zdárně dokončili kurz na obsluhu přenosných motorových pil. Hned následující
den byly získané zkušenosti využity při odstraňování sněhové kalamity v podobě

Na základě těchto dobrých výsledků se zvedla pracovní jednotka na 16 Kčs. Podstatně k tomu však přispěla STS Horní Heršpice, která provedla strojním vybavením většinu prací i když za úhradu. Brigádnická výpomoc občanů byla o mnoho
menší než v minulých letech. Protože nejsou předpoklady, aby v dohledné době byl
získán potřebný počet mladších pracovníků došlo k jednání s vedením Státního
statku Brno, radou MNV a vedením JZD o začlenění družstva do Státního statku s
platností od 1.1.1965. S členy JZD bylo postupně projednáno jejich nové pracovní
zařazení na hospodářství v Kuřimi. Tak skončilo hospodaření našeho JZD.
Myslivecká jednota uspořádala v sokolovně 16. ledna Myslivecký bál. Výzdobu provedli myslivci v lesním aranžmá a pro účastníky připravili mysliveckou
kuchyni. Bál byl velmi dobře navštíven. Plesové období pokračovalo 30. ledna tradičním sokolským plesem, který byl rovněž dobře navštíven.
Od 27. března byly zahájeny práce na stavbě památníku Osvobození. Brigádnicky byla provedena úprava místa na návsi kde má být postaven a dovezen
potřebný materiál. Následně od 17. dubna začala vlastní stavba základové betonové
desky o rozměrech 2x3 m do hloubky 1,2 m a začátkem května byl na ni instalován upravený blok z kamene dovezeného 30. dubna z Babího lomu.Jeho váha byla
vypočtena na přibližných 30 q. Usazení celého bloku a obložení památníku kamenem rovněž z Babího lomu provedl pan Tomáš Králík (č.p. 306), upevnění státního
znaku, pamětní desky včetně parkových úprav bylo ukončeno tak, aby dílo mohlo
být předáno veřejnosti k 20. výročí osvobození ČSR od německé okupace. Brigádnických prací se zúčastnilo přes 70 občanů.
Počasí v dubnu bylo nepříznivé pro přírodu a také ovlivnilo zemědělské práce. Chladné a deštivé počasí trvalo téměř až do poloviny června. Práce na polích
tak byla značně zpožděna. Pršelo téměř každý den. Oslavy Svátku práce 1. května
se konaly v naší vesnici za účasti občanů z Vranova, České a Ivanovic. Projev k
občanům pronesl zástupce Krajské odborové rady na návsi a po skončení oslavy
ještě před hostincem Jednoty koncertovala lelekovická dechová hudba za řízení
Jos. Fojtla. V předvečer svátku uspořádali mládežníci z ČSM v sokolovně Májovou
veselici.
Další kronikářský zápis je o turistických cestách na Babí lom, a také do Vranova. Zmiňuje se o cestě kolem Ponávky z Lelekovic do Vranova, o které píše: „
…. přijdete z České do Lelekovic a odtud podle potůčku Ponávky až na Vranov,
anebo zvolíte kratší cestu hlubokými lesy přes Lelekovice a Babí lom z něhož … „
atd. Ta pěšina kolem Ponávky měla počátek na konci obce a vedla těsně kolem
potoka až do Vranova. Využívali ji hojně turisté již před druhou světovou válkou a
také mnozí poutníci, kteří přicházeli zejména v té době na velké vranovské zářijové
poutě, aby se vyhnuli klikaté prašné silnici. Postupem doby a rychle se měnící způsob života způsobil, že pěšina přestala být využívána. V posledních letech se ji
snažili obnovit v rámci své činnosti při ochraně přírody žáci naší základní školy. Je
však nad lidské síly málo frekventovanou pěšinu udržovat. I tak školáci část pěšiny
až k jehnické silnici udržují v použitelném stavu a je po ní příjemná procházka při
pěkném počasí. Kráceno a upraveno pro zpravodaj.
Chlup Z.– kronikář

Nové pobytové zařízení pro seniory
Stáří je nevyhnutelná etapa života každého z nás. Občanů, kteří budou potřebovat
trvalou péči další osoby bude stále přibývat a míst s trvalou komplexní péčí je
málo. Lidé na své přijetí musí často čekat i několik let a jsou tak odkázáni na péči
rodiny, která mnohdy pracuje, případně žije v jiném městě a nemá takové možnosti, aby potřebnou péči zajistila z vlastních sil. Některé situace se dají řešit za
pomoci pečovatelské služby,ale z vlastní zkušenosti
víme, že starším lidem po
čase, zejména vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu,
pomoc terénních pracovníků
nestačí. Potřebují pak komplexní péči, kterou jim dokáže poskytnout sociální zařízení typu "domov pro seniory". Sanus Brno se proto nově otevřelo pobytové zařízení
pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
další osoby. Dům domácí péče, který nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, se nachází nedaleko Brna - v Babicích nad Svitavou. Dům je nově zrekonstruovaný a má kapacitu 16 osob, rozdělených do dvou až třílůžkových pokojů.
Uživatelé mají zajištěné ubytování, celodenní stravu (5xdenně), praní a žehlení
ložního prádla, pravidelný úklid, běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při
hygieně, nákupy léků a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení kompenzačních pomůcek, aktivizační programy, v případě potřeby zajistíme i konzultaci
lékaře, aj. O uživatele se stará 24hodin denně kvalifikovaný personál. Jsme přesvědčení, že přístupem, péčí, aktivitami a také prostředím může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se za námi podívat,
třeba zrovna Vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit své blízké do
prostředí, kde se můžete spolehnout, že je o ně kvalitně a důstojně postaráno.
Další podrobné informace vám rádi poskytneme na uvedeném telefonním čísle
popř.emailem.www.sanusbrno.com sanus.kravecka@atlas.cz tel.777 758 262
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Slyšeli jste to? Na Pěšině se cosi děje…
Po necelých dvou letech pomalu spěje ke svému závěru
projekt
podpořený
z Programu švýcarsko-české
spolupráce, který obnovuje
dávnou stezku podél Ponávky
v úseku od lelekovické autobusové točny po ´jehnickou´
křižovatku.
Cesta je nyní zpevněná jemnou kamennou sutí a teď se
zde začaly instalovat informační tabule, které budou
pěší upozorňovat na rostlinné
a živočišné druhy, žijící
v této lokalitě, a také na další přírodní skutečnosti. Vznikla nám tak v Lelekovicích
nová naučná stezka, která navíc zpříjemní turistům putování ve výše uvedeném úseku – už ho nebudou muset šlapat po frekventované silnici, ale příjemně a bezpečně
po naší pěšině. Zhruba v polovině úseku je také umístěno malé posezení.
Projekt se zrodil z iniciativy žáků a pedagogů naší školy, také několika dalších příznivců, kteří budou i nadále věnovat svoje úsilí péči o stezku, a to i prostřednictvím
občanského sdružení Pěšina Lelekovice.
Děti navíc postupně vytvářejí webový atlas z fotografií, pořízených v okolí pěšiny,
do kterého můžete nahlížet na této internetové adrese: http://www.centrumep.cz/
atlas/
V atlasu můžete mj. shlédnout také velmi vzácného živočicha, který byl v této zóně
spatřen a zdokumentován. Je to lelekovický endemit – lelek travní, na jehož výskyt
bychom měli být pyšní a pečovat o zachování jeho populace.
Školáci budou rádi, když budete navštěvovat jak jejich atlas, tak i pěšinu – její slavnostní otevření proběhne v prvních měsících letošního roku.
Velké poděkování samozřejmě patří všem vlastníkům pozemků, přes které Pěšina
prochází, za jejich vstřícnost a svolení k obnově této pěší stezky.
D.Peterka

