Sokolský oznamovatel
V sobotu 5. října 2013 náhle zemřel čestný občan a dlouholetý člen naší TJ Sokol
MUDr. Rudolf Albrecht. S jeho jménem je spojena stavba sokolovny v letech
1939-40, nezištná práce v turistickém odboru a hlavně vybudování rozhledny na
Babím lomě. Ta dnes stojí nad Lelekovicemi a připomíná jeho velké úsilí o její postavení a obětavost při vlastní stavbě. Zapsal se tak do historie naší obce, na kterou
nikdy nezapomněl, i když se s rodinou později odstěhoval do Řečkovic. Smuteční
rozloučení s MUDr. R. Albrechtem se konalo 15. října v obřadní síni krematoria
města Brna za účasti mnohých našich občanů.
Hezký sváteční den připravili stárci a stárky společně s TJ Sokol na sobotu
28. září uspořádáním tradičních Václavských hodů. Stárkům, kteří chodili již od
rána po obci zvát občany na hodovou zábavu, vyhrával obecní rozhlas, a tak byla
vytvořena dobrá hodová nálada. Vlastní hody byly zahájeny odpoledním průvodem
stárků s dechovou hudbou po obci k jednotlivým „střediskovým“ domům, kde je
očekávaly stárky. Veselo bylo před každým domem, neboť stárci i stárky si vybírali
na tancování partnery i z řad přihlížejících občanů. Přitom nechyběla nabídka hodových koláčů a jiných dobrot. Úsměvné bylo „povolovací řízení“ na vstupních schodech obecního úřadu se starostou obce J. Divišem, který za udělení povolení byl
odměněn tancováním se stárkami. Potom všichni účastníci odešli na Skalku, kde
pod májkou nejprve taneční skupina děvčat ze základní školy předvedla pěkné předtančení a po něm 40 stárků a stárek zatančilo Moravskou a Českou besedu. Všechna
taneční vystoupení se divákům velmi líbila a na závěr potleskem ocenili nejen taneční umění, ale i zdařilý průběh hezkého a příjemného odpoledne. Stejně zdařilá
byla i večerní hodová zábava ukončená až v nedělním ránu.
TJ Sokol se významně podílí nejen na společenském životě v naší obci, ale hlavně
vytváří dobré podmínky všem zájemcům o tělovýchovu a sport. Do sokolovny chodí cvičit děti a školní mládež, hraje se kvalitní volejbal a další míčové hry. Sokolovna je přístupná i dalším sportovním skupinám, které přijíždějí i z blízkého okolí.
Aby se všem v sokolovně líbilo, věnují členové TJ nemalé úsilí nejen o údržbu, ale
také o modernizaci vnitřního vybavení. Občané, kteří občas do sokolovny přijdou,
mohou posoudit změny, které přispívají k dobrému prostředí. Proto na závěr roku
patří všem, co se nezištně podílejí na této práci včetně cvičitelů i sponzorů, velký
dík. Aby nezůstalo jen u neadresného poděkování: jsou to zejména Zb. Lecián, M.
Šlapanský, D. Peterka, MUDr. L. Pospíšil, z příznivců Jiří Pospíšil, ale i další nejmenovaní, bez jejichž pomoci by TJ Sokol nemohla být tak úspěšná a obci prospěšná. Proto do nového roku hodně štěstí.
Chlup Zd.
Obecní úřad Lelekovice, zastupitelstvo obce, redakční rada,
děti a kolektiv základní a mateřské školy a školní kuchyně přejí všem spoluobčanům hezké Vánoce a hodně zdraví, štěstí,
klidu v roce 2014.

Uzávěrka 18.10.2013

Listopad – Prosinec 2013

Příští číslo cca: 1/2014

ZŠ LELEKOVICE
ZŠ Lelekovice jede - Cestou na zelenou - a jdeme do finále!
Naše škola je zapojena do dopravního projektu Na zelenou,
který nám pomalu končí. Co
všechno naše děti v projektu
dělaly? V dubnu proběhl monitoring průjezdu aut , vyplňování
dotazníků o způsobu dopravy
dětí do školy, také vytipování
nebezpečných míst ( tato místa
dostal k řešení dopravní architekt), v květnu Dopravní den se
složkami IZS, v červnu škola v
přírodě na kolech, na prázdniny
vyhlášena cyklosoutěž "Šlápni do pedálu" a také test "Malý cyklista". V září děti
zhotovily mapu ČR, na které jsou zaznačena místa, která o prázdninách projely na
kolech, proběhl již tradiční závod Trilek s dopravní tématikou. Díky nadaci jsme
mohli pořídit reflexní vesty a stojany na kola. Slavnostní ukončení celé akce se konalo 18.10. 2013 ve škole.
Žáci páté třídy prezentovali představitelům obce a
spolužákům průběh projektu, pan architekt předal dopravní studii, ve
které jsou řešena dvě nejproblémovější místa v
obci z hlediska dopravy a
na závěr bylo vyhlášení
vítězů soutěže. Tímto
nám

ale projekt definitivně nekončí. Podklady studie poslouží ke vzniku dopravního
projektu a následné realizaci úprav přechodu před školou a u fotbalového hřiště a
také k vybudování nových parkovacích míst v okolí školy. Věříme, že díky celé
této akci se zvýší bezpečnost dětí při cestě do školy a že se vše podaří co nejdříve zrealizovat. Záleží však také na nás, na řidičích, jak moc budeme ohleduplní
vůči dětem (ať už při průjezdu kolem školy nebo při parkování v blízkosti školy!). Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli a kteří nám
pomáhali (panu starostovi, dopravní komisi , panu dopravnímu architektovi, zástupcům dopravní policie, zástupcům Sokolů, celé pracovní skupině, všem rodičům, dětem a učitelům.
Aneta Smětáková- koordinátor

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 3.1.2014.
Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 9.12.2013.
Od 23.12. do 31.12.2013 bude z důvodu čerpání dovolené Obecní úřad Lele-

kovice uzavřen.
V pondělí 18.11.2013 v době od 16.00 do 17.30 hod. bude ve dvoře OÚ sběr

šatstva a jiných potřeb pro humanitární účely Charity Brno.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že vánoční prázdniny proběhnou od soboty
21.12.2013. Vyučování začne v pondělí 6.1.2014.
Adventní čas v MŠ: Děti darují své výrobky k prodeji na Farní charitativní
jarmark v České. Ve dnech 12. – 13. prosince oslavíte s dětmi Vánoce na
téma Vánoční vločkování. Ve čtvrtek výstavou keramického Betlému, který
vytváříme s dětmi už pátý rok, dětským vystoupením i pojídáním vlastnoručních vločkových perníčků. V pátek zdobením vánočních stromků u lelekovického kostela a zpěvem koled na kůru.
Ekodvůr Lelekovice - provozní doba v období zimního času St 16.00-17.30
hod., So 9.00-12.00 hod.. V měsíci prosinci bude naposledy otevřeno v sobotu 21.12.2013, ve středu 25.12. a v sobotu 28.12.2013 - zavřeno. V novém
roce poprvé otevřeno v sobotu 4.1.2014.
Odpady, které se odebírají po celý rok:
Ø Papír, plast, sklo, železo, polystyren (pouze tříděné!)
Ø Elektro (výpoč. technika, televizory, monitory, elektron. hry, elek. ruční
nářadí, vysavače, pračky, el. sporáky, bojlery, drobná elektronika…)
Ø Baterie (autobaterie, suché galvanické články…)
Ø Světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky…)
Ø Směsný odpad (drobný směsný odpad max. délka ≤ 50 cm)
Ø Kromě termínů sběru velkoobjemového odpadu se NEODEBÍRÁ nábytek,
koberce, matrace.
Lesy města Brna budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice
od úterý 10. 12. do středy 11.12.2013.

Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat
v neděli 8.12.2013 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u
Brna.
Program: dílo W.A. Mozarta - Requiem.
Účinkuje: orchestr Mladých brněnských symfoniků s
pěveckým sborem .
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

Předvánoční a vánoční akce
V sobotu 23.11.2013 v 16.30 hod v sokolovně v České

bude výstava zboží na 13. farní charitativní jarmark a promítání dokumentu. V neděli 24.11.2013 ve 14.30 hod v
sokolovně v České se koná 13. farní charitativní jarmark.
Přijďte prožít příjemná odpoledne s přáteli, přispějte svými výrobky a kulinářskými dobrotami do prodeje, podpoříte potřebné tohoto světa. Srdečně zvou Jarmarečníci.
V úterý 10.12.2013 v 18.00 hod. čtení v knihovně.
V úterý 24.12.2013 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
Ve čtvrtek 26.12.2013 v 16.00 hod. společné koledování před lelekovickým
kostelem.
Ve středu 1.1.2014 ve 14.00 hod. výstup na rozhlednu „Babí lom“.
V neděli 5.1.2014 v 17.00 hod. Vánoční koncert v Lelekovickém kostele.

Inzeráty:

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

znal. posudku, poradenství při prodeji i koupi nemovitosti. Ing. Rechstäterová Jaroslava, Paseky 427/40, Lelekovice, tel.č. 776 494 443.

Klasická mokrá pedikúra, odborné ošetření nohou i v pohodlí vašeho domova. Zdravotní sestra a pedikérka Zita Toulová, Hlavní 431/92, objednávky v Po, Út, Pá od 12.00 do 17.00 hod. na tel.č. 702 532 201.

V kronice je také připomínka o stavbě pomníku padlým z 1. světové války. V naší
obci byl postaven v roce 1922 zednickým mistrem Fr. Žákem z České zásluhou
Čtenářsko-vzdělávacího spolku nákladem 3500 Kčs za přispění občanů. Umístěn
byl u silnice naproti domu č.3 nedaleko dnešní samoobsluhy a řeznictví, odstraněn
byl v roce 1940 při rekonstrukci silnice na asfaltový povrch. Pamětní deska z pomníku byla uschována a v současné době je součástí Památníku osvobození na
návsi. Místní organizace Čs. svazu zahrádkářů připravila na začátek listopadu
ovocnářskou výstavu. Na 90 odrůd ovoce a zeleniny dokumentovalo úspěšnou
práci našich zahrádkářů. Celkem bylo vystaveno více jak 400 exponátů, nejvíce
jablek a hrušek i mnoho zdařilých výpěstků zeleniny. Výstavu navštívilo přes 950
občanů a 90 školních dětí. V sokolovně bylo zahájeno vytápění celé budovy nově
instalovaným ústředním topením. Zatím bez větších problémů. TJ Sokol uspořádala 31. prosince Silvestrovskou zábavu. Nový rok přišlo do sokolovny oslavit přes
180 hostů, kteří se při dobré hudbě, kuchyni a patřičným občerstvením dobře bavili až do ranních hodin nastávajícího nového roku.
Chlup Zd.- kronikář

Rybníky v katastru obce Lelekovice
V katastrálním území obce Lelekovice podle kronikářských záznamů od 2. pol.16.
stol. (1569) bylo celkem 8 rybníků s celkovou rozlohou 46,25 ha, z toho asi 5 bylo
násadních. Celková násada byla 125 kop plodu. Měly svoje místní názvy, říkalo se
jim však panské, protože patřily kuřimské vrchnosti. Většina rybníků během dvou
století se změnila na zemědělskou půdu a pastviny neboť v obci převážně hospodařili rolníci, kteří ji potřebovali pro obživu. K některým rybníkům patřily i mlýny. Ve druhé polovině 18. století je vrchnost prodala občanům provozujícím mlynářskou živnost. Větší rybník měl přibližnou plochu 2,5 ha a jeho majitel včetně
mlýna byl od roku 1787 Fr. Toufar, když mlýn odkoupil od vrchnosti jako dědičný
pacht. Koncem 19. stol. po Toufarových přešel celý majetek na rodinu Alexů. Začátkem 20. stol. se plocha rybníku zmenšovala současně s rozvojem obce, neboť
žádoucí byla zemědělská půda, louky a později i stavební místa. Podle dobové
fotografie z roku 1942 měl rybník plochu přibližně 1200 m2, ale již v roce 1966
byla plocha o více jak polovinu menší. Úplně zanikl v letech 1968 až 1970 zasypáním a na jeho místě byly postaveny domy se zahrádkami a také obchodní středisko. Menší rybník v jižní části obce byl v držení i s mlýnem rodiny Antonína Slavíčka od konce 19. století. Také jeho původní plocha, asi 1,7 ha se postupně zmenšovala a byla měněna na zemědělskou půdu. V r. 1927 Slavíčkovi z části rybníku
vybudovali betonové koupaliště o rozměru asi 50 m x 20 m a ve stejném roce je
otevřeli pro veřejnost. Zbytek rybníku s plochou asi 1500 m2 sloužil jako čistící
pro vzniklý bazén. Koupaliště vybavené i převlékacími kabinami sloužilo rekreantům až do roku 1945. Po 2. světové válce bazén i rybník zanikl a pozemek zůstal
nevyužit.
Chlup Zd.
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Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vy-

dat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a
§ 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým
se vydává tržní řád ze kterého vyplývá, že na území obce je zakázán podomní
a pochůzkový prodej (např. zboží, služeb, energií apod.). V případě porušení nařízení obce Lelekovice č.1/2013, čl.7 volejte městskou policii 156 nebo
státní policii 158.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z roku 1964: Od května připravoval výbor TJ Sokol změnu topného
systému v sokolovně na parní ústřední topení. Dosavadní vytápění celé budovy
dvěma teplovzdušnými kamny s hlučícími ventilátory je kvůli nedostatku potřebného koksu nebo kvalitních briket naprosto nevyhovující. V sále jsou navíc jedna
větší kamna postavená u sloupu, který slouží jako komín a topí se v nich uhlím.
Projekt na ústřední topení vypracovali topenářští projektanti z 1.brněnské strojírny.
Kvůli nedostatku finančních prostředků se stavba s výjimkou odborných prací
prováděla brigádnickou svépomocí. Radiátory zajistil člen TJ Ludvík Kudla z brněnského Justičního paláce, ve kterém se prováděla rekonstrukce. Byly litinové z
parního topení, ale zdarma. Ostatní materiál byl zajišťován postupně. Nízkotlaký
parní kotel potřebného výkonu dodal n.p. ČKD Dukla za 10.000 Kčs. Během června byly rozmístěny podle projektu radiátory a v červenci zahájeny práce na rekonstrukci komína, u kterého musel být zvětšen průřez. Tišnovská cihelna přes neustálé urgence dodala potřebných 2000 cihel opožděně, a tak komín byl dokončen až
začátkem září. Montáž celého ústředního topení byla dokončena v polovině září.
Na zasedání MNV bylo schváleno složení jednotlivých komisí a jejich předsedů.
Předsedou komise finančně plánovací je L. Kudla, předsedou komise zemědělské
je Mir. Potomský, předsedou komise pro veřejný pořádek je A. Pařízek, předsedou
komise kulturně-školské je Mir. Kupka, předsedou komise stavební je M. Hledík.
Sociální a zdravotní komisi vede Boh. Verner, komisi bytovou Ing. Zd. Večeřa.
Dopoledne stárci navštívili domácnosti, aby rodiny pozvali na hodovou zábavu do
sokolovny a odpoledne prošli vesnicí k domům čekajících stárek, odkud potom
společně odešli s dechovou hudbou na Skalku. Zdařilá večerní zábava skončila o
půlnoci. Deštivé počasí v říjnu trvá již delší dobu a ohrožuje dokončení podzimních prací. Téměř polovina plochy s cukrovou řepou a chrástu čeká na odvoz.
Ohrožena je i úroda příštího roku, neboť družstevníci dosud neukončili pro deštivé
počasí osev ozimin. V JZD byla také provedena prověrka hospodaření v prvním
pololetí v živočišné výrobě. Plánované počty u skotu 126 kusů nebyly splněny o 16
kusů, u prasat místo 199 kusů byla skutečnost 173 ks. Stav drůbeže podle plánu
1670 kusů, z toho slepic 590, ve skutečnosti však jen 878 kusů, z toho slepic 567.
Zato plánovaný počet narozených selat 136 kusů byl překročen o 63 selat.
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pacht. Koncem 19. stol. po Toufarových přešel celý majetek na rodinu Alexů. Začátkem 20. stol. se plocha rybníku zmenšovala současně s rozvojem obce, neboť
žádoucí byla zemědělská půda, louky a později i stavební místa. Podle dobové
fotografie z roku 1942 měl rybník plochu přibližně 1200 m2, ale již v roce 1966
byla plocha o více jak polovinu menší. Úplně zanikl v letech 1968 až 1970 zasypáním a na jeho místě byly postaveny domy se zahrádkami a také obchodní středisko. Menší rybník v jižní části obce byl v držení i s mlýnem rodiny Antonína Slavíčka od konce 19. století. Také jeho původní plocha, asi 1,7 ha se postupně zmenšovala a byla měněna na zemědělskou půdu. V r. 1927 Slavíčkovi z části rybníku
vybudovali betonové koupaliště o rozměru asi 50 m x 20 m a ve stejném roce je
otevřeli pro veřejnost. Zbytek rybníku s plochou asi 1500 m2 sloužil jako čistící
pro vzniklý bazén. Koupaliště vybavené i převlékacími kabinami sloužilo rekreantům až do roku 1945. Po 2. světové válce bazén i rybník zanikl a pozemek zůstal
nevyužit.
Chlup Zd.
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Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vy-

dat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a
§ 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým
se vydává tržní řád ze kterého vyplývá, že na území obce je zakázán podomní
a pochůzkový prodej (např. zboží, služeb, energií apod.). V případě porušení nařízení obce Lelekovice č.1/2013, čl.7 volejte městskou policii 156 nebo
státní policii 158.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z roku 1964: Od května připravoval výbor TJ Sokol změnu topného
systému v sokolovně na parní ústřední topení. Dosavadní vytápění celé budovy
dvěma teplovzdušnými kamny s hlučícími ventilátory je kvůli nedostatku potřebného koksu nebo kvalitních briket naprosto nevyhovující. V sále jsou navíc jedna
větší kamna postavená u sloupu, který slouží jako komín a topí se v nich uhlím.
Projekt na ústřední topení vypracovali topenářští projektanti z 1.brněnské strojírny.
Kvůli nedostatku finančních prostředků se stavba s výjimkou odborných prací
prováděla brigádnickou svépomocí. Radiátory zajistil člen TJ Ludvík Kudla z brněnského Justičního paláce, ve kterém se prováděla rekonstrukce. Byly litinové z
parního topení, ale zdarma. Ostatní materiál byl zajišťován postupně. Nízkotlaký
parní kotel potřebného výkonu dodal n.p. ČKD Dukla za 10.000 Kčs. Během června byly rozmístěny podle projektu radiátory a v červenci zahájeny práce na rekonstrukci komína, u kterého musel být zvětšen průřez. Tišnovská cihelna přes neustálé urgence dodala potřebných 2000 cihel opožděně, a tak komín byl dokončen až
začátkem září. Montáž celého ústředního topení byla dokončena v polovině září.
Na zasedání MNV bylo schváleno složení jednotlivých komisí a jejich předsedů.
Předsedou komise finančně plánovací je L. Kudla, předsedou komise zemědělské
je Mir. Potomský, předsedou komise pro veřejný pořádek je A. Pařízek, předsedou
komise kulturně-školské je Mir. Kupka, předsedou komise stavební je M. Hledík.
Sociální a zdravotní komisi vede Boh. Verner, komisi bytovou Ing. Zd. Večeřa.
Dopoledne stárci navštívili domácnosti, aby rodiny pozvali na hodovou zábavu do
sokolovny a odpoledne prošli vesnicí k domům čekajících stárek, odkud potom
společně odešli s dechovou hudbou na Skalku. Zdařilá večerní zábava skončila o
půlnoci. Deštivé počasí v říjnu trvá již delší dobu a ohrožuje dokončení podzimních prací. Téměř polovina plochy s cukrovou řepou a chrástu čeká na odvoz.
Ohrožena je i úroda příštího roku, neboť družstevníci dosud neukončili pro deštivé
počasí osev ozimin. V JZD byla také provedena prověrka hospodaření v prvním
pololetí v živočišné výrobě. Plánované počty u skotu 126 kusů nebyly splněny o 16
kusů, u prasat místo 199 kusů byla skutečnost 173 ks. Stav drůbeže podle plánu
1670 kusů, z toho slepic 590, ve skutečnosti však jen 878 kusů, z toho slepic 567.
Zato plánovaný počet narozených selat 136 kusů byl překročen o 63 selat.

ale projekt definitivně nekončí. Podklady studie poslouží ke vzniku dopravního
projektu a následné realizaci úprav přechodu před školou a u fotbalového hřiště a
také k vybudování nových parkovacích míst v okolí školy. Věříme, že díky celé
této akci se zvýší bezpečnost dětí při cestě do školy a že se vše podaří co nejdříve zrealizovat. Záleží však také na nás, na řidičích, jak moc budeme ohleduplní
vůči dětem (ať už při průjezdu kolem školy nebo při parkování v blízkosti školy!). Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli a kteří nám
pomáhali (panu starostovi, dopravní komisi , panu dopravnímu architektovi, zástupcům dopravní policie, zástupcům Sokolů, celé pracovní skupině, všem rodičům, dětem a učitelům.
Aneta Smětáková- koordinátor

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 3.1.2014.
Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 9.12.2013.
Od 23.12. do 31.12.2013 bude z důvodu čerpání dovolené Obecní úřad Lele-

kovice uzavřen.
V pondělí 18.11.2013 v době od 16.00 do 17.30 hod. bude ve dvoře OÚ sběr

šatstva a jiných potřeb pro humanitární účely Charity Brno.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že vánoční prázdniny proběhnou od soboty
21.12.2013. Vyučování začne v pondělí 6.1.2014.
Adventní čas v MŠ: Děti darují své výrobky k prodeji na Farní charitativní
jarmark v České. Ve dnech 12. – 13. prosince oslavíte s dětmi Vánoce na
téma Vánoční vločkování. Ve čtvrtek výstavou keramického Betlému, který
vytváříme s dětmi už pátý rok, dětským vystoupením i pojídáním vlastnoručních vločkových perníčků. V pátek zdobením vánočních stromků u lelekovického kostela a zpěvem koled na kůru.
Ekodvůr Lelekovice - provozní doba v období zimního času St 16.00-17.30
hod., So 9.00-12.00 hod.. V měsíci prosinci bude naposledy otevřeno v sobotu 21.12.2013, ve středu 25.12. a v sobotu 28.12.2013 - zavřeno. V novém
roce poprvé otevřeno v sobotu 4.1.2014.
Odpady, které se odebírají po celý rok:
Ø Papír, plast, sklo, železo, polystyren (pouze tříděné!)
Ø Elektro (výpoč. technika, televizory, monitory, elektron. hry, elek. ruční
nářadí, vysavače, pračky, el. sporáky, bojlery, drobná elektronika…)
Ø Baterie (autobaterie, suché galvanické články…)
Ø Světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky…)
Ø Směsný odpad (drobný směsný odpad max. délka ≤ 50 cm)
Ø Kromě termínů sběru velkoobjemového odpadu se NEODEBÍRÁ nábytek,
koberce, matrace.
Lesy města Brna budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice
od úterý 10. 12. do středy 11.12.2013.

Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat
v neděli 8.12.2013 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u
Brna.
Program: dílo W.A. Mozarta - Requiem.
Účinkuje: orchestr Mladých brněnských symfoniků s
pěveckým sborem .
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

Předvánoční a vánoční akce
V sobotu 23.11.2013 v 16.30 hod v sokolovně v České

bude výstava zboží na 13. farní charitativní jarmark a promítání dokumentu. V neděli 24.11.2013 ve 14.30 hod v
sokolovně v České se koná 13. farní charitativní jarmark.
Přijďte prožít příjemná odpoledne s přáteli, přispějte svými výrobky a kulinářskými dobrotami do prodeje, podpoříte potřebné tohoto světa. Srdečně zvou Jarmarečníci.
V úterý 10.12.2013 v 18.00 hod. čtení v knihovně.
V úterý 24.12.2013 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
Ve čtvrtek 26.12.2013 v 16.00 hod. společné koledování před lelekovickým
kostelem.
Ve středu 1.1.2014 ve 14.00 hod. výstup na rozhlednu „Babí lom“.
V neděli 5.1.2014 v 17.00 hod. Vánoční koncert v Lelekovickém kostele.

Inzeráty:

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

znal. posudku, poradenství při prodeji i koupi nemovitosti. Ing. Rechstäterová Jaroslava, Paseky 427/40, Lelekovice, tel.č. 776 494 443.

Klasická mokrá pedikúra, odborné ošetření nohou i v pohodlí vašeho domova. Zdravotní sestra a pedikérka Zita Toulová, Hlavní 431/92, objednávky v Po, Út, Pá od 12.00 do 17.00 hod. na tel.č. 702 532 201.

Sokolský oznamovatel
V sobotu 5. října 2013 náhle zemřel čestný občan a dlouholetý člen naší TJ Sokol
MUDr. Rudolf Albrecht. S jeho jménem je spojena stavba sokolovny v letech
1939-40, nezištná práce v turistickém odboru a hlavně vybudování rozhledny na
Babím lomě. Ta dnes stojí nad Lelekovicemi a připomíná jeho velké úsilí o její postavení a obětavost při vlastní stavbě. Zapsal se tak do historie naší obce, na kterou
nikdy nezapomněl, i když se s rodinou později odstěhoval do Řečkovic. Smuteční
rozloučení s MUDr. R. Albrechtem se konalo 15. října v obřadní síni krematoria
města Brna za účasti mnohých našich občanů.
Hezký sváteční den připravili stárci a stárky společně s TJ Sokol na sobotu
28. září uspořádáním tradičních Václavských hodů. Stárkům, kteří chodili již od
rána po obci zvát občany na hodovou zábavu, vyhrával obecní rozhlas, a tak byla
vytvořena dobrá hodová nálada. Vlastní hody byly zahájeny odpoledním průvodem
stárků s dechovou hudbou po obci k jednotlivým „střediskovým“ domům, kde je
očekávaly stárky. Veselo bylo před každým domem, neboť stárci i stárky si vybírali
na tancování partnery i z řad přihlížejících občanů. Přitom nechyběla nabídka hodových koláčů a jiných dobrot. Úsměvné bylo „povolovací řízení“ na vstupních schodech obecního úřadu se starostou obce J. Divišem, který za udělení povolení byl
odměněn tancováním se stárkami. Potom všichni účastníci odešli na Skalku, kde
pod májkou nejprve taneční skupina děvčat ze základní školy předvedla pěkné předtančení a po něm 40 stárků a stárek zatančilo Moravskou a Českou besedu. Všechna
taneční vystoupení se divákům velmi líbila a na závěr potleskem ocenili nejen taneční umění, ale i zdařilý průběh hezkého a příjemného odpoledne. Stejně zdařilá
byla i večerní hodová zábava ukončená až v nedělním ránu.
TJ Sokol se významně podílí nejen na společenském životě v naší obci, ale hlavně
vytváří dobré podmínky všem zájemcům o tělovýchovu a sport. Do sokolovny chodí cvičit děti a školní mládež, hraje se kvalitní volejbal a další míčové hry. Sokolovna je přístupná i dalším sportovním skupinám, které přijíždějí i z blízkého okolí.
Aby se všem v sokolovně líbilo, věnují členové TJ nemalé úsilí nejen o údržbu, ale
také o modernizaci vnitřního vybavení. Občané, kteří občas do sokolovny přijdou,
mohou posoudit změny, které přispívají k dobrému prostředí. Proto na závěr roku
patří všem, co se nezištně podílejí na této práci včetně cvičitelů i sponzorů, velký
dík. Aby nezůstalo jen u neadresného poděkování: jsou to zejména Zb. Lecián, M.
Šlapanský, D. Peterka, MUDr. L. Pospíšil, z příznivců Jiří Pospíšil, ale i další nejmenovaní, bez jejichž pomoci by TJ Sokol nemohla být tak úspěšná a obci prospěšná. Proto do nového roku hodně štěstí.
Chlup Zd.
Obecní úřad Lelekovice, zastupitelstvo obce, redakční rada,
děti a kolektiv základní a mateřské školy a školní kuchyně přejí všem spoluobčanům hezké Vánoce a hodně zdraví, štěstí,
klidu v roce 2014.
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ZŠ LELEKOVICE
ZŠ Lelekovice jede - Cestou na zelenou - a jdeme do finále!
Naše škola je zapojena do dopravního projektu Na zelenou,
který nám pomalu končí. Co
všechno naše děti v projektu
dělaly? V dubnu proběhl monitoring průjezdu aut , vyplňování
dotazníků o způsobu dopravy
dětí do školy, také vytipování
nebezpečných míst ( tato místa
dostal k řešení dopravní architekt), v květnu Dopravní den se
složkami IZS, v červnu škola v
přírodě na kolech, na prázdniny
vyhlášena cyklosoutěž "Šlápni do pedálu" a také test "Malý cyklista". V září děti
zhotovily mapu ČR, na které jsou zaznačena místa, která o prázdninách projely na
kolech, proběhl již tradiční závod Trilek s dopravní tématikou. Díky nadaci jsme
mohli pořídit reflexní vesty a stojany na kola. Slavnostní ukončení celé akce se konalo 18.10. 2013 ve škole.
Žáci páté třídy prezentovali představitelům obce a
spolužákům průběh projektu, pan architekt předal dopravní studii, ve
které jsou řešena dvě nejproblémovější místa v
obci z hlediska dopravy a
na závěr bylo vyhlášení
vítězů soutěže. Tímto
nám

