Co mají udělat rodiče,
kteří by chtěli, aby jejich
děti trávily svůj volný čas
smysluplně a naučili se
zajímavé věci?
„Nejlepší je přijít se za námi podívat na trénink
v pondělí nebo v pátek mezi
17 a 18 hodinou od května
do konce září (mimo prázdniny) na hřiště u hasičky,
nebo v zimním období
v pondělí na sokolovnu od 16:30 do 17:30. Kontakt na vedoucího je na
www.hasici-lelekovice.cz .“
Kdybyste se měli něčím ze své práce s mladými hasiči pochlubit, co by to
bylo?
„To, že se nám v Lelekovicích podařilo obnovit tradici požárního sportu dětí a že
už fungujeme třetí sezonu. Lelekovští hasiči vždy patřívali mezi špičku.“
P.S.: www.hasici-lelekovice.cz :-)
EPe
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Kulturní život a vzdělávání v Lelekovicích
Dne 6. 5. 2012 se konala
v Lelekovicích poutní mše
svatá k patronům kostela sv.
Filipa a Jakuba. Jak je již
každoročním zvykem, po
mši následovalo příjemné
posezení s přáteli před kostelem. I letos se našlo mnoho dobrovolníků, kteří svým
kulinářským uměním přispěli k tomu, že každý návštěvník pouti se dostatečně občerstvil. K tomu všemu zahrál k tanci i poslechu dechový orchestr pod vedením lelekovického p. uč. hudby P. Vydry. Zajímalo nás,
kde se v Lelekovicích objevilo takové hudební těleso? Zeptali jsme se na to přímo
uměleckého vedoucího a kapelníka P. Vydry.
„Dechový orchestr vznikl původně při ZUŠ Františka Jílka, na které také učím,
z iniciativy několika mladých hudebníků. Později jsme se osamostatnili a nyní
hrajeme příležitostně při různých událostech. Když jsem před nedávnem přemýšlel, jakou hudební podporu bych připravil pro letošní pouť, netrvalo dlouho a
myšlenka byla na světě. A tak jsme přijeli potěšit v tento den právě lelekovické
obyvatele. Pokud si dobře vzpomínám, hráli jste také nedávno v České na charitativní akci „Kamínek pro školu“. Ano, je tomu tak. Na Kamínku jsme také, kromě
taneční hudby, vystupovali společně s místním Náhodným pěveckým sdružením.
Byl to ojedinělý, trochu odvážný, projekt, při kterém na konci programu zazněla
Směs lidových písní, při vzájemné spolupráci obou těles.
Kdo takový nápad vymyslel? Jedno nedělní odpoledne jsem si tak sednul ke stolu
a sepsal vše potřebné pro obě tělesa a bylo to (smích). Tak jednoduché to samozřejmě nebylo… Musím také poděkovat vedoucí pěveckého sdružení Ince Pospíšilové za velmi dobrou přípravu sboru, a také Jitce Baumannové za nelehkou organizační přípravu.

Dechový soubor tedy pochází z Brna. Prozraďte nám, plánujete něco podobného i
s místními muzikanty?Musím se nejprve poohlédnout do historie dechové hudby,
která má v Lelekovicích dlouhodobou tradici. První zmínky o muzikantech jsou
známy již z roku 1754. V některých obdobích působily v Lelekovicích dokonce dvě
hudby. Při ohlédnutí do období kolem roku 1960 musím vzpomenout ředitele Základní školy J. Fojtla, který nejen že vedl žáky ke kulturnímu životu a vzdělání, ale
také vedl dechový orchestr. Vystupovali při různých slavnostních akcích, hodech,
plesích, hasičských slavnostech apod. Bezesporu pak taková kapela a žáci byli
chloubou celé obce v širokém okolí.V Lelekovicích se také konaly v altánu před
Sokolovnou vyhlášené festivaly dechových hudeb.Velký vliv na lelekovickou kulturu měl také J. Leicher, který několik let vedl kapelu „Rozmarýnka“. Tato kapela se
v dnešní době již těší zaslouženému odpočinku. Notový materiál, částečné nástrojové a technické vybavení jsem s velkou vděčností přejal od p. Leichera a cítím tak
povinnost pokračovat v této tradici. V Lelekovicích je spousta mladých a nadaných
muzikantů. A proto doufám, že se mi podaří navázat na práci mých předchůdců.
To zní velmi lákavě. Kde získají zájemci více informací? Kde se můžou přihlásit?
Nejlépe bude svůj dotaz napsat na můj email pavel.vydra@seznam.cz. Rád poskytnu zájemcům více informací.
Kdo se může přihlásit?Přihlásit se můžou samozřejmě ti, kteří už na nějaký dechový hudební nástroj hrají a chtěli by hrát v souboru. A to nejen mladí žáci, ale i
nadšení muzikanti každého věku. Přihlásit se mohou i ti, kteří ještě na nic nehrají
a chtěli by hrát. Plánuji také spolupráci s učitelkami, které vyučují v Lelekovicích
zpěv a mají zkušenosti se zpíváním v kapele. Takto by se mohla kapela obohatit i o
zpěv.
Děkuji za rozhovor. Přeji hodně talentovaných muzikantů a budu se těšit na vystoupení lelekovické Rozmarýnky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
 Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9.2012
 Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že z důvodu dovolené neor-

dinuje od 2.7. do 4.7. a od 6.8. do 10.8.2012. Zatupuje MUDr. Pětová, Poliklinika Kuřim, v Po, Út, Čt, Pá vždy v dopoledních hodinách, ve St ordinuje od
12.00 hod..
 Praktický lékař MUDr. Lukáš Pospíšil oznamuje, že z důvodu dovolené neordinuje od 9.7. do 13.7. a od 13.8. do 17.8.2012. V době dovolených budou
zástupy upřesněny.
 Ekodvůr bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen ve středu 4.7. a od 18.8.
do 25.8.2012.
 Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v sobotu 14.7.2012 v ekodvoře. Odběr ostatního odpadu bude omezen.
 OÚ oznamuje, že z důvodu dovolené od 2.7. do 11.7.2012 nebude kancelář
provádět ověřování podpisů a listin, přihlaš. trvl. pobytu a služby Czech-point.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: Neštěstí v lese. Při kácení stromů tragicky zemřel 28. května p. Jos. Laub, nar.1904. Byl zaměstnán v Oděvním skladišti v Brně, lesní správě
však při lesních pracích vypomáhal. Tehdejší kronikář také zaznamenal úspěch
SSSR v dobývání kosmu, když byla 14.6. vypuštěna na oběžnou dráhu kosmická
loď Vostok 5 s kosmonautem V. F. Bykovskim a následně 16.6. kosmická loď
Vostok 6 s první ženou na palubě V. V. Těreškovovou. Obě lodě letěly na sobě
blízké dráze a udržovaly vzájemné radiové spojení. Společný let trval 3 dny a
skončil 19.6. po úspěšném splnění vědeckých výzkumů. Další záznam je úvaha
kronikáře o sváteční neděli. Píše: “Kdo by se netěšil na neděli? Někdo plánuje
výlet, ženy myslí na přípravu svátečního oběda a mnoho je těch, kteří říkají, že v
neděli udělají nejvíce práce na zahradě nebo při údržbě domu. Ale řada našich
občanů tráví svoji neděli u nás již obvyklým, téměř tradičním způsobem - brigádnickými pracemi při regulaci potoka, stavbou kanalizace, pro kterou jsou již připraveny stovky skruží, nebo na polích JZD. Takových nedělí je v naší vesnici od
jara do podzimu nejvíce, neboť JZD potřebuje pomoc občanů při nárazových pracích, hlavně při žních, které se rychle blíží. I když by neděle měla být svátečním
odpočinkovým dnem přece je období, kdy je nutné jít pomoci“. Letošní léto je bez
dešťů a velmi teplé, zejména od července. V obci bylo naměřeno až 33°C ve stínu. V obchodech se projevuje nedostatek nápojů včetně piva. Takové počasí si
pochvalují nejen ti, kteří jsou na dovolené, ale také družstevníci. Ti očekávají velmi dobrou úrodu obilí. Jen s velkými obtížemi připravoval výbor TJ Sokol tradiční sokolskou Lelekovickou pouť. Nepodařilo se získat potřebný počet spolupracovníků ani kvalitní program pro odpolední část pouti. Přesto se tato tradiční slavnost 14. července uskutečnila. Jako obvykle bylo ve stáncích dostatek občerstvení
všeho druhu včetně cukroví. Odpolední program a večerní zábavu vyplňovala
dechová hudba J. Fojtla. Na hřišti před pavilonem nechyběl ani taneční parket.
Pouť byla i odpoledne dobře navštívena občany z okolních obcí. V podvečer se
zábava částečně přesunula do sokolovny. Ve večerním programu vystoupila rytmická a taneční skupina, která předvedla divákům klasické i moderní tance. Vystoupení se velice líbilo, nemohlo však zcela nahradit estrádní program tak jak jej
očekávali návštěvníci dřívějších poutí. Občas také docházelo k poruchám studničního čerpadla, proto museli dva pořadatelé čerpadlo kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Pouť nakonec skončila ke spokojenosti účastníků o půlnoci,
ale z pořadatelů již zůstali do konce jen tři. Proto výbor TJ rozhodl, že tak velké a
náročné společenské akce pořádat nebude. Tak skončily tradiční velké sokolské
poutě. Koncem července začaly v naší obci žně.Úrodu družstevníci odhadli na
velmi dobrou, opět však potřebovali brigádnickou pomoc od občanů, která byla
dobře zorganizována. Průběh žní byl až překvapivě dobrý a klidný zvláště s využitím nové techniky i technologie při sklizni. Také počasí bylo pěkné a přispělo k
rychlé sklizni.
Chlup Z. - kronikář

Zpráva o činnosti JSDH obce Lelekovice za první pololetí roku 2012
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s vlastní činností jednotky požární ochrany.
V průběhu prvního pololetí roku 2012 jsme zasahovali u devatenácti událostí, z
toho 17 požárů, 1 technická pomoc a 1 taktické cvičení. I přes veškerá varování
hasičů před zvýšeným rizikem vzniku požárů v extrémně suchém období, došlo v
den "pálení čarodějnic" ke třem požárům, které naši jednotku zaměstnaly po celou
noc. Všechny zásahy byly hasiči provedeny na profesionální úrovni a
v nadstandardních časových limitech i přes skutečnost, že se v poslední době potýkáme s vážnými problémy s hasičskou technikou.Nejbolavějším místem naší jednotky je technický stav prvního výjezdového vozidla LIAZ. V dohledné době se
bohužel budeme muset zabývat otázkou náhrady tohoto vozidla.Jako každý rok
byli lelekovští hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské Muzejní noci. Z další činnosti naší jednotky nesmíme opomenout pomoc při zorganizování již třetího ročníku dětského dne s názvem "Hasiči nejen dětem" a večerní hasičské zábavy. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří se finančně nebo prostřednictvím darů podíleli na zajištění této akce a sponzorům, kteří finančně vypomáhají výjezdové jednotce hasičů. Se sponzory se můžete seznámit na našich webových
stránkách www.hasici-lelekovice.cz. Z předchozích dětských dnů se vytvořilo
soutěžní družstvo "mladých" a nadějných hasičů, které se již pravidelně zúčastňuje
závodů v požárním sportu. Podrobnosti o dětském dnu a mladých hasičích, včetně
fotogalerie, naleznete na výše uvedených webových stránkách. Závěrem mi dovolte zmínit první velký úspěch našich mladých hasičů (chlapců i dívek). Dne 16.
6. 2012 získali v Židlochovicích za účasti 14 silných družstev soupeřů pohár za 2.
místo v požárním sportu. Děcka jen tak dál !!!
Pavel Krejčí - velitel JSDH

Zpráva z fotbalového oddílu AC Lelekovice
Ohlédnutí za ukončenou sezonou 2011-2012
Kluci z mladší přípravky se rozloučili se svou první fotbalovou sezonou 20112012 konečným osmým místem v tabulce. Za celý rok nasbírali v 18-ti zápasech
12 bodů, nastříleli 31 branek a 83 jich obdrželi. První rok té nejmladší kategorie
mnohé trenérům napověděl. Mnoho chlapců má před sebou perspektivní fotbalovou budoucnost. Mladší žáci jsou již ostřílení borci a po předchozích dvou veleúspěšných letech patřili opět k favoritům soutěže. To opět dokázali konečným druhým místem v soutěži za suverénní Spartou Brno. Ve 22-ti zápasech jen dvakrát
prohráli, získali 58 bodů s celkovým skóre 99:28. Ani muži neudělali fanouškům
v uplynulé sezoně žádnou ostudu. Po velmi solidním podzimu sice přišlo slabší
jaro, ale tým ukázal sílu a v klidu bojoval v poklidných nesestupových vodách
tabulky. Zranění a oslabení kádru se sice projevilo na hře i výsledcích, ale vzestupná tendence zaručuje pro další sezonu opět dobrý fotbal v podobě okresního
(městského) přeboru.
Ing. I. Barták

 Městský úřad Kuřim - odbor dopravy upozorňuje občany, že od 2.7. do 8.7.2012

bude registr vozidel MěÚ Kuřim z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel mimo provoz. Veškeré agendy registru vozidel (přihlašování, odhlašování vozidel, změny údajů, vyřazování vozidel a další budou fungovat do
29.6.2012. Obnovení provozu pak bude od 9.7.2012. S ohledem na rozsah změn,
který nový systém přinese, nelze vyloučit, že i po obnovení provozu se vyskytnou možné provozní problémy. Za možné potíže se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
 E-on oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v úterý 10.7.2012 od 8.00
do 16.00 hod. v ulici Kout a RD č. p. 74 na ul. Hlavní.

Informace ke stravování ve školním roce 2012-2013
1) Nově přijímané děti do mateřské školy jsou informovány o stravování při přijetí a
přihláška je platná po celou dobu docházky do mateřské školy. Stravování vychází
z legislativního předpokladu, že pokud je dítě přítomno v mateřské škole, stravuje se
vždy. Záloha na stravu se poskytuje bezhotovostně na měsíc dopředu, při platbě je
třeba uvést vždy variabilní symbol konkrétního strávníka ( dítěte, žáka). V případě
stravování sourozenců není možné z technických důvodů hradit zálohu souhrnně
pod jedním variabilním symbolem.
2) Stravovaní žáci v základní škole se přihlašují nebo aktualizují přihlášku vždy k 1.
září písemně, osobně v mateřské škole, e - mailem nebo poštou. Stravování žáků je
nepovinné, stravovací služba vychází z faktu, že žák, pokud je přijat k základnímu
vzdělávání má právo na stravování, nikoli povinnost se stravovat. Přihlášku je možné si stáhnout a přeposlat na naši adresu. Žáci I. tříd jsou na základě informací budoucích třídních učitelek obesíláni vedoucí jídelny přihláškami individuálně vždy do
30. června, ostatní pravidelně stravovaní obdrží informace na e-mailové adresy vždy
nově ke 30. červnu.
Informace o stravování poskytuje vedoucí jídelny Renata Vodičková na tel.:
541232548. Pokud není přítomna, zanechejte jí vzkaz a odhlášky na záznamníku.
Vedoucí jídelny nepracuje bohužel na plný úvazek. V době, kdy není ve školní jídelně (po, st, pá), ji můžete zastihnout v mateřské škole, kde pracuje jako učitelka na
t.č. 541232292. I tady však můžete narazit na záznamník, pokud je právě u dětí.
Neváhejte zde svůj vzkaz zanechat, ozve se Vám vždy a pokusí se Váš problém
vyřešit v nejkratším možném termínu. Využívejte také náš e-mail, denně Vaše zprávy a odhlášky evidujeme. Pokud nás chcete navštívit a osobně se informovat o předškolním vzdělávání a stravování před zahájením školního roku, rádi Vás přivítáme v
posledním srpnovém týdnu od 27.-31.srpna denně od 9.00-13.00 hod. Další informace: http://www.mslelekovice.cz/aktualne/. Informace pro rodiče nově přijímaných
dětí naleznete v sekci O školce a Program, Fotogalerii jistě prohlédnou rodiče
s dětmi, které již do školky chodí (Dílny pro rodiče a děti, Den rodiny, Jarní brigáda,
Projekt Historie, Perníková chaloupka a další).
Pohodovou dovolenou všem dospělým a krásné prázdniny dětem přeje Eva Pešlová
a kolektiv.

Sokolský oznamovatel
Kdo nestihl v sobotu 9.6. sokolské Lelkování na Skalce může litovat. Členové místní
TJ připravili na tento den ke 150. výročí založení velmi hezké zábavné odpoledne.
Již od rána upravovali cvičiště pro soutěž ve vaření guláše Lelešus a také na grilování. Byly postaveny pavilony a zastřešena terasa před sokolovnou, neboť počasí
nedávalo záruku bezdešťového dne. V sokolovně byl nachystán sál pro hlavní program včetně místnosti na projekci filmů. Ke spolupráci pořadatelé přizvali naši ZŠ s
vynikajícím dětským pěveckým sborem Lelekováčkem a literárně dramatickým
kroužkem Kotúčkem. A co všechno účastníci viděli, slyšeli a čeho využili? Tak od
14. hod., po uvítání návštěvníků M. Šlapanským, nejprve vystoupil s dětskými písničkami přípravný pěvecký sbor - to jsou ti nejmenší - a potom skvěle zazpíval Lelkováček, oba sbory pod vedením I. Pospíšilové za klavírního doprovodu p. uč. A.
Přikrylové. Že obě vystoupení odměnili vnímaví posluchači bouřlivým potleskem
nebylo ani překvapením. Stejně tak byl odměněn následující pěvecký koncert Náhodného pěveckého sdružení s doprovodem instrumentální skupiny, rovněž pod vedením
I. Pospíšilové, která zazářila i jako sólová zpěvačka. Do tanečního rokenrolového
rytmu přivedl mnohé soubor hráčů na ukulele, který skvělou hrou na tyto malé kytary nadchl všechny účastníky. A potom si získal srdce diváků Kotúček, který i v improvizovaném prostředí brilantně sehrál starou řeckou pověst o strastiplné cestě krále
Odyssea. S dětmi ji nacvičila paní T. Pospíšilová, která si v ní zahrála i jednu z hlavních postav. Během celého odpoledne probíhala před sokolovnou soutěž 7 kuchařských družstev o nejlepší guláš. Družstva vařila v trampských kotlících, většinou
zavěšených na trojnožkách, z vlastního materiálu, jen palivové dřevo připravili pořadatelé. Po skončení bylo provedeno anonymní hodnocení nejlepšího guláše, zejména
chuti a vzhledu, pětičlennou porotou a také ochutnávačů z řad návštěvníků.V přestávkách mnozí návštěvníci využili promítání fotografií a filmů z historie lelekovického Sokola a také o dění v obci z archivu obecní kroniky. Podle ohlasu se i tato část
programu velmi líbila. Kromě toho si mohli v předsálí prohlédnout vystavené fotografie o činnosti TJ ze současné doby. Závěr programu vyvrcholil vyhlášením vítězného družstva s nejlepším gulášem a dalších v pořadí, jak byla vyhodnocena, i když
podle hodnotitelů všechny guláše byly dobré. Napínavým a vtipným komentováním
prováděl vyhlašování výsledků pan Tomáš Kis. Účastníci při vyhlašování pořadí vytvořili v sále srdečné prostředí, ve kterém ocenili všechna družstva. Vítěznou trofej,
zlatý ešus, získalo za nejlepší guláš družstvo lelekovických hasičů, obecenstvo odměnilo velkým potleskem za třetí místo družstvo žaček naší ZŠ. Na rozchodnou ještě
všem zahrála malá instrumentální skupina. Tak skončilo velmi pěkné a zdařilé odpoledne - sokolské Lelkování na Skalce. I když se neplatilo vstupné, přece jen z prodeje
občerstvení a dobrovolného zakoupení maličké parkety za 20,- Kč vyneslo částku
8.250,- Kč, která byla vložena do fondu na další opravy. Parkety vyrobil a daroval
Přemysl Mikauš. I to je forma pomoci, za kterou se patří poděkovat. Poděkování také
patří organizátorům, účinkujícím i divákům, kteří vytvořili příjemné a srdečné prostředí po celé odpoledne i přes nepříznivé počasí. To možná ovlivnilo slabší návštěvu, přesto kolem 150 návštěvníků a přibližně 50 dětí mohlo být spokojeno. Ch.Z.

BESEDNÍK
O jejich existenci každý ví a je rád, že jsou vždy připraveni pomoci. Oni musí
navíc myslet na to, aby měli dostatek nástupců, kteří se vydají jejich záslužnou
cestou. Řeč je o dobrovolných hasičích.
Povídali jsme si s partou těch, kteří se v Lelekovicích věnují dětskému hasičskému sportu.
Co se děti v hasičském kroužku postupně učí, čím se začíná?
„Věnujeme se současně jak všeobecné sportovní přípravě, takže takový tělocvik
s běháním, přeskoky přes překážky atp., ale už od začátku se děti učí technické
zdatnosti - učí se pracovat s hadicemi, spojovat je, zkouší stříkání z proudnice.
Toto všechno je totiž přípravou na soutěže družstev, kterých se pravidelně
účastníme. Na našich schůzkách dáváme prostor i zdravovědě, věcem z branné
výchovy, která dnes ve školách chybí, ale samozřejmě i hrám. Hasičský sport je
jistě rovnocennou volnočasovou aktivitou dětí (vybíráme jen 100 Kč členského
příspěvku na rok), kde se jim dostává všestranného rozvoje. Možná byste nečekali, že i výchova ke slušnému chování zde má své místo, protože pokud např.
při závodech padnou nějaká vulgární slova nebo gesta, je celé družstvo diskvalifikováno.“
Co se tedy děje při zmíněných závodech dětí – jaké dělají disciplíny?
„My se účastníme těch nejběžnějších, a to jsou požární útok, štafeta 4 x 60 metrů a štafeta dvojic. Požární útok je v podstatě simulací standardního zásahu
hasičů při požáru, takže i děti musí zvládnout napojit hadici na požární stříkačku, rozvinout vedení a správně zasáhnout terč. Řekli byste, že to ti naši mladší
hasiči dají za 18,99 sekundy? Štafeta 4 x 60 metrů není jen pouhým během
s kolíkem, který v tomto závodě nahrazuje štafetová proudnice, ale zdolávají se
překážky, přenáší se hasicí přístroj a ještě se i sestavuje tzv. útočný proud, tzn.
spojení proudnice s hadicí. A toto umíme za 61,98 sekund. Z popisu těchto závodů vyplývá, že v našem kroužku potřebujeme nejen dobré běžce, ale také
zručné členy týmu, protože při závodech je zapotřebí obojího – ti rychlejší jsou
nasazeni na běžecký díl štafety, ti šikovnější pak na dovednostní pasáž. Učíme
se tak mj. týmové spolupráci a že každý člen má svoji důležitou roli.“
V jakém věku můžou děti začít chodit do ´hasičáku´ a je jenom pro kluky?
„Můžou za námi přijít jakkoli velké děti, a to už od 5 let a rozhodně můžou chodit i děvčata. Na závody bereme klidně i ty pětileté, protože jsme přesvědčeni,
že tam nasbírají spoustu zkušeností a motivaci.“
Jak často jsou tréninky a závody?
„Tréninky jsou jednou týdně, v závodním období od jara do podzimu dvakrát
týdně a závody bývají zhruba dvakrát za měsíc. Chtěli bychom zde také říct, že
na závody nejezdí jenom družstvo závodníků, ale i parta nadšených a hrdých
fanoušků-rodičů, pro které to je úžasný zážitek.“

Dechový soubor tedy pochází z Brna. Prozraďte nám, plánujete něco podobného i
s místními muzikanty?Musím se nejprve poohlédnout do historie dechové hudby,
která má v Lelekovicích dlouhodobou tradici. První zmínky o muzikantech jsou
známy již z roku 1754. V některých obdobích působily v Lelekovicích dokonce dvě
hudby. Při ohlédnutí do období kolem roku 1960 musím vzpomenout ředitele Základní školy J. Fojtla, který nejen že vedl žáky ke kulturnímu životu a vzdělání, ale
také vedl dechový orchestr. Vystupovali při různých slavnostních akcích, hodech,
plesích, hasičských slavnostech apod. Bezesporu pak taková kapela a žáci byli
chloubou celé obce v širokém okolí.V Lelekovicích se také konaly v altánu před
Sokolovnou vyhlášené festivaly dechových hudeb.Velký vliv na lelekovickou kulturu měl také J. Leicher, který několik let vedl kapelu „Rozmarýnka“. Tato kapela se
v dnešní době již těší zaslouženému odpočinku. Notový materiál, částečné nástrojové a technické vybavení jsem s velkou vděčností přejal od p. Leichera a cítím tak
povinnost pokračovat v této tradici. V Lelekovicích je spousta mladých a nadaných
muzikantů. A proto doufám, že se mi podaří navázat na práci mých předchůdců.
To zní velmi lákavě. Kde získají zájemci více informací? Kde se můžou přihlásit?
Nejlépe bude svůj dotaz napsat na můj email pavel.vydra@seznam.cz. Rád poskytnu zájemcům více informací.
Kdo se může přihlásit?Přihlásit se můžou samozřejmě ti, kteří už na nějaký dechový hudební nástroj hrají a chtěli by hrát v souboru. A to nejen mladí žáci, ale i
nadšení muzikanti každého věku. Přihlásit se mohou i ti, kteří ještě na nic nehrají
a chtěli by hrát. Plánuji také spolupráci s učitelkami, které vyučují v Lelekovicích
zpěv a mají zkušenosti se zpíváním v kapele. Takto by se mohla kapela obohatit i o
zpěv.
Děkuji za rozhovor. Přeji hodně talentovaných muzikantů a budu se těšit na vystoupení lelekovické Rozmarýnky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
 Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9.2012
 Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková oznamuje, že z důvodu dovolené neor-

dinuje od 2.7. do 4.7. a od 6.8. do 10.8.2012. Zatupuje MUDr. Pětová, Poliklinika Kuřim, v Po, Út, Čt, Pá vždy v dopoledních hodinách, ve St ordinuje od
12.00 hod..
 Praktický lékař MUDr. Lukáš Pospíšil oznamuje, že z důvodu dovolené neordinuje od 9.7. do 13.7. a od 13.8. do 17.8.2012. V době dovolených budou
zástupy upřesněny.
 Ekodvůr bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen ve středu 4.7. a od 18.8.
do 25.8.2012.
 Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v sobotu 14.7.2012 v ekodvoře. Odběr ostatního odpadu bude omezen.
 OÚ oznamuje, že z důvodu dovolené od 2.7. do 11.7.2012 nebude kancelář
provádět ověřování podpisů a listin, přihlaš. trvl. pobytu a služby Czech-point.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: Neštěstí v lese. Při kácení stromů tragicky zemřel 28. května p. Jos. Laub, nar.1904. Byl zaměstnán v Oděvním skladišti v Brně, lesní správě
však při lesních pracích vypomáhal. Tehdejší kronikář také zaznamenal úspěch
SSSR v dobývání kosmu, když byla 14.6. vypuštěna na oběžnou dráhu kosmická
loď Vostok 5 s kosmonautem V. F. Bykovskim a následně 16.6. kosmická loď
Vostok 6 s první ženou na palubě V. V. Těreškovovou. Obě lodě letěly na sobě
blízké dráze a udržovaly vzájemné radiové spojení. Společný let trval 3 dny a
skončil 19.6. po úspěšném splnění vědeckých výzkumů. Další záznam je úvaha
kronikáře o sváteční neděli. Píše: “Kdo by se netěšil na neděli? Někdo plánuje
výlet, ženy myslí na přípravu svátečního oběda a mnoho je těch, kteří říkají, že v
neděli udělají nejvíce práce na zahradě nebo při údržbě domu. Ale řada našich
občanů tráví svoji neděli u nás již obvyklým, téměř tradičním způsobem - brigádnickými pracemi při regulaci potoka, stavbou kanalizace, pro kterou jsou již připraveny stovky skruží, nebo na polích JZD. Takových nedělí je v naší vesnici od
jara do podzimu nejvíce, neboť JZD potřebuje pomoc občanů při nárazových pracích, hlavně při žních, které se rychle blíží. I když by neděle měla být svátečním
odpočinkovým dnem přece je období, kdy je nutné jít pomoci“. Letošní léto je bez
dešťů a velmi teplé, zejména od července. V obci bylo naměřeno až 33°C ve stínu. V obchodech se projevuje nedostatek nápojů včetně piva. Takové počasí si
pochvalují nejen ti, kteří jsou na dovolené, ale také družstevníci. Ti očekávají velmi dobrou úrodu obilí. Jen s velkými obtížemi připravoval výbor TJ Sokol tradiční sokolskou Lelekovickou pouť. Nepodařilo se získat potřebný počet spolupracovníků ani kvalitní program pro odpolední část pouti. Přesto se tato tradiční slavnost 14. července uskutečnila. Jako obvykle bylo ve stáncích dostatek občerstvení
všeho druhu včetně cukroví. Odpolední program a večerní zábavu vyplňovala
dechová hudba J. Fojtla. Na hřišti před pavilonem nechyběl ani taneční parket.
Pouť byla i odpoledne dobře navštívena občany z okolních obcí. V podvečer se
zábava částečně přesunula do sokolovny. Ve večerním programu vystoupila rytmická a taneční skupina, která předvedla divákům klasické i moderní tance. Vystoupení se velice líbilo, nemohlo však zcela nahradit estrádní program tak jak jej
očekávali návštěvníci dřívějších poutí. Občas také docházelo k poruchám studničního čerpadla, proto museli dva pořadatelé čerpadlo kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Pouť nakonec skončila ke spokojenosti účastníků o půlnoci,
ale z pořadatelů již zůstali do konce jen tři. Proto výbor TJ rozhodl, že tak velké a
náročné společenské akce pořádat nebude. Tak skončily tradiční velké sokolské
poutě. Koncem července začaly v naší obci žně.Úrodu družstevníci odhadli na
velmi dobrou, opět však potřebovali brigádnickou pomoc od občanů, která byla
dobře zorganizována. Průběh žní byl až překvapivě dobrý a klidný zvláště s využitím nové techniky i technologie při sklizni. Také počasí bylo pěkné a přispělo k
rychlé sklizni.
Chlup Z. - kronikář

Zpráva o činnosti JSDH obce Lelekovice za první pololetí roku 2012
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s vlastní činností jednotky požární ochrany.
V průběhu prvního pololetí roku 2012 jsme zasahovali u devatenácti událostí, z
toho 17 požárů, 1 technická pomoc a 1 taktické cvičení. I přes veškerá varování
hasičů před zvýšeným rizikem vzniku požárů v extrémně suchém období, došlo v
den "pálení čarodějnic" ke třem požárům, které naši jednotku zaměstnaly po celou
noc. Všechny zásahy byly hasiči provedeny na profesionální úrovni a
v nadstandardních časových limitech i přes skutečnost, že se v poslední době potýkáme s vážnými problémy s hasičskou technikou.Nejbolavějším místem naší jednotky je technický stav prvního výjezdového vozidla LIAZ. V dohledné době se
bohužel budeme muset zabývat otázkou náhrady tohoto vozidla.Jako každý rok
byli lelekovští hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské Muzejní noci. Z další činnosti naší jednotky nesmíme opomenout pomoc při zorganizování již třetího ročníku dětského dne s názvem "Hasiči nejen dětem" a večerní hasičské zábavy. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří se finančně nebo prostřednictvím darů podíleli na zajištění této akce a sponzorům, kteří finančně vypomáhají výjezdové jednotce hasičů. Se sponzory se můžete seznámit na našich webových
stránkách www.hasici-lelekovice.cz. Z předchozích dětských dnů se vytvořilo
soutěžní družstvo "mladých" a nadějných hasičů, které se již pravidelně zúčastňuje
závodů v požárním sportu. Podrobnosti o dětském dnu a mladých hasičích, včetně
fotogalerie, naleznete na výše uvedených webových stránkách. Závěrem mi dovolte zmínit první velký úspěch našich mladých hasičů (chlapců i dívek). Dne 16.
6. 2012 získali v Židlochovicích za účasti 14 silných družstev soupeřů pohár za 2.
místo v požárním sportu. Děcka jen tak dál !!!
Pavel Krejčí - velitel JSDH

Zpráva z fotbalového oddílu AC Lelekovice
Ohlédnutí za ukončenou sezonou 2011-2012
Kluci z mladší přípravky se rozloučili se svou první fotbalovou sezonou 20112012 konečným osmým místem v tabulce. Za celý rok nasbírali v 18-ti zápasech
12 bodů, nastříleli 31 branek a 83 jich obdrželi. První rok té nejmladší kategorie
mnohé trenérům napověděl. Mnoho chlapců má před sebou perspektivní fotbalovou budoucnost. Mladší žáci jsou již ostřílení borci a po předchozích dvou veleúspěšných letech patřili opět k favoritům soutěže. To opět dokázali konečným druhým místem v soutěži za suverénní Spartou Brno. Ve 22-ti zápasech jen dvakrát
prohráli, získali 58 bodů s celkovým skóre 99:28. Ani muži neudělali fanouškům
v uplynulé sezoně žádnou ostudu. Po velmi solidním podzimu sice přišlo slabší
jaro, ale tým ukázal sílu a v klidu bojoval v poklidných nesestupových vodách
tabulky. Zranění a oslabení kádru se sice projevilo na hře i výsledcích, ale vzestupná tendence zaručuje pro další sezonu opět dobrý fotbal v podobě okresního
(městského) přeboru.
Ing. I. Barták

 Městský úřad Kuřim - odbor dopravy upozorňuje občany, že od 2.7. do 8.7.2012

bude registr vozidel MěÚ Kuřim z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel mimo provoz. Veškeré agendy registru vozidel (přihlašování, odhlašování vozidel, změny údajů, vyřazování vozidel a další budou fungovat do
29.6.2012. Obnovení provozu pak bude od 9.7.2012. S ohledem na rozsah změn,
který nový systém přinese, nelze vyloučit, že i po obnovení provozu se vyskytnou možné provozní problémy. Za možné potíže se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
 E-on oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v úterý 10.7.2012 od 8.00
do 16.00 hod. v ulici Kout a RD č. p. 74 na ul. Hlavní.

Informace ke stravování ve školním roce 2012-2013
1) Nově přijímané děti do mateřské školy jsou informovány o stravování při přijetí a
přihláška je platná po celou dobu docházky do mateřské školy. Stravování vychází
z legislativního předpokladu, že pokud je dítě přítomno v mateřské škole, stravuje se
vždy. Záloha na stravu se poskytuje bezhotovostně na měsíc dopředu, při platbě je
třeba uvést vždy variabilní symbol konkrétního strávníka ( dítěte, žáka). V případě
stravování sourozenců není možné z technických důvodů hradit zálohu souhrnně
pod jedním variabilním symbolem.
2) Stravovaní žáci v základní škole se přihlašují nebo aktualizují přihlášku vždy k 1.
září písemně, osobně v mateřské škole, e - mailem nebo poštou. Stravování žáků je
nepovinné, stravovací služba vychází z faktu, že žák, pokud je přijat k základnímu
vzdělávání má právo na stravování, nikoli povinnost se stravovat. Přihlášku je možné si stáhnout a přeposlat na naši adresu. Žáci I. tříd jsou na základě informací budoucích třídních učitelek obesíláni vedoucí jídelny přihláškami individuálně vždy do
30. června, ostatní pravidelně stravovaní obdrží informace na e-mailové adresy vždy
nově ke 30. červnu.
Informace o stravování poskytuje vedoucí jídelny Renata Vodičková na tel.:
541232548. Pokud není přítomna, zanechejte jí vzkaz a odhlášky na záznamníku.
Vedoucí jídelny nepracuje bohužel na plný úvazek. V době, kdy není ve školní jídelně (po, st, pá), ji můžete zastihnout v mateřské škole, kde pracuje jako učitelka na
t.č. 541232292. I tady však můžete narazit na záznamník, pokud je právě u dětí.
Neváhejte zde svůj vzkaz zanechat, ozve se Vám vždy a pokusí se Váš problém
vyřešit v nejkratším možném termínu. Využívejte také náš e-mail, denně Vaše zprávy a odhlášky evidujeme. Pokud nás chcete navštívit a osobně se informovat o předškolním vzdělávání a stravování před zahájením školního roku, rádi Vás přivítáme v
posledním srpnovém týdnu od 27.-31.srpna denně od 9.00-13.00 hod. Další informace: http://www.mslelekovice.cz/aktualne/. Informace pro rodiče nově přijímaných
dětí naleznete v sekci O školce a Program, Fotogalerii jistě prohlédnou rodiče
s dětmi, které již do školky chodí (Dílny pro rodiče a děti, Den rodiny, Jarní brigáda,
Projekt Historie, Perníková chaloupka a další).
Pohodovou dovolenou všem dospělým a krásné prázdniny dětem přeje Eva Pešlová
a kolektiv.

Sokolský oznamovatel
Kdo nestihl v sobotu 9.6. sokolské Lelkování na Skalce může litovat. Členové místní
TJ připravili na tento den ke 150. výročí založení velmi hezké zábavné odpoledne.
Již od rána upravovali cvičiště pro soutěž ve vaření guláše Lelešus a také na grilování. Byly postaveny pavilony a zastřešena terasa před sokolovnou, neboť počasí
nedávalo záruku bezdešťového dne. V sokolovně byl nachystán sál pro hlavní program včetně místnosti na projekci filmů. Ke spolupráci pořadatelé přizvali naši ZŠ s
vynikajícím dětským pěveckým sborem Lelekováčkem a literárně dramatickým
kroužkem Kotúčkem. A co všechno účastníci viděli, slyšeli a čeho využili? Tak od
14. hod., po uvítání návštěvníků M. Šlapanským, nejprve vystoupil s dětskými písničkami přípravný pěvecký sbor - to jsou ti nejmenší - a potom skvěle zazpíval Lelkováček, oba sbory pod vedením I. Pospíšilové za klavírního doprovodu p. uč. A.
Přikrylové. Že obě vystoupení odměnili vnímaví posluchači bouřlivým potleskem
nebylo ani překvapením. Stejně tak byl odměněn následující pěvecký koncert Náhodného pěveckého sdružení s doprovodem instrumentální skupiny, rovněž pod vedením
I. Pospíšilové, která zazářila i jako sólová zpěvačka. Do tanečního rokenrolového
rytmu přivedl mnohé soubor hráčů na ukulele, který skvělou hrou na tyto malé kytary nadchl všechny účastníky. A potom si získal srdce diváků Kotúček, který i v improvizovaném prostředí brilantně sehrál starou řeckou pověst o strastiplné cestě krále
Odyssea. S dětmi ji nacvičila paní T. Pospíšilová, která si v ní zahrála i jednu z hlavních postav. Během celého odpoledne probíhala před sokolovnou soutěž 7 kuchařských družstev o nejlepší guláš. Družstva vařila v trampských kotlících, většinou
zavěšených na trojnožkách, z vlastního materiálu, jen palivové dřevo připravili pořadatelé. Po skončení bylo provedeno anonymní hodnocení nejlepšího guláše, zejména
chuti a vzhledu, pětičlennou porotou a také ochutnávačů z řad návštěvníků.V přestávkách mnozí návštěvníci využili promítání fotografií a filmů z historie lelekovického Sokola a také o dění v obci z archivu obecní kroniky. Podle ohlasu se i tato část
programu velmi líbila. Kromě toho si mohli v předsálí prohlédnout vystavené fotografie o činnosti TJ ze současné doby. Závěr programu vyvrcholil vyhlášením vítězného družstva s nejlepším gulášem a dalších v pořadí, jak byla vyhodnocena, i když
podle hodnotitelů všechny guláše byly dobré. Napínavým a vtipným komentováním
prováděl vyhlašování výsledků pan Tomáš Kis. Účastníci při vyhlašování pořadí vytvořili v sále srdečné prostředí, ve kterém ocenili všechna družstva. Vítěznou trofej,
zlatý ešus, získalo za nejlepší guláš družstvo lelekovických hasičů, obecenstvo odměnilo velkým potleskem za třetí místo družstvo žaček naší ZŠ. Na rozchodnou ještě
všem zahrála malá instrumentální skupina. Tak skončilo velmi pěkné a zdařilé odpoledne - sokolské Lelkování na Skalce. I když se neplatilo vstupné, přece jen z prodeje
občerstvení a dobrovolného zakoupení maličké parkety za 20,- Kč vyneslo částku
8.250,- Kč, která byla vložena do fondu na další opravy. Parkety vyrobil a daroval
Přemysl Mikauš. I to je forma pomoci, za kterou se patří poděkovat. Poděkování také
patří organizátorům, účinkujícím i divákům, kteří vytvořili příjemné a srdečné prostředí po celé odpoledne i přes nepříznivé počasí. To možná ovlivnilo slabší návštěvu, přesto kolem 150 návštěvníků a přibližně 50 dětí mohlo být spokojeno. Ch.Z.

BESEDNÍK
O jejich existenci každý ví a je rád, že jsou vždy připraveni pomoci. Oni musí
navíc myslet na to, aby měli dostatek nástupců, kteří se vydají jejich záslužnou
cestou. Řeč je o dobrovolných hasičích.
Povídali jsme si s partou těch, kteří se v Lelekovicích věnují dětskému hasičskému sportu.
Co se děti v hasičském kroužku postupně učí, čím se začíná?
„Věnujeme se současně jak všeobecné sportovní přípravě, takže takový tělocvik
s běháním, přeskoky přes překážky atp., ale už od začátku se děti učí technické
zdatnosti - učí se pracovat s hadicemi, spojovat je, zkouší stříkání z proudnice.
Toto všechno je totiž přípravou na soutěže družstev, kterých se pravidelně
účastníme. Na našich schůzkách dáváme prostor i zdravovědě, věcem z branné
výchovy, která dnes ve školách chybí, ale samozřejmě i hrám. Hasičský sport je
jistě rovnocennou volnočasovou aktivitou dětí (vybíráme jen 100 Kč členského
příspěvku na rok), kde se jim dostává všestranného rozvoje. Možná byste nečekali, že i výchova ke slušnému chování zde má své místo, protože pokud např.
při závodech padnou nějaká vulgární slova nebo gesta, je celé družstvo diskvalifikováno.“
Co se tedy děje při zmíněných závodech dětí – jaké dělají disciplíny?
„My se účastníme těch nejběžnějších, a to jsou požární útok, štafeta 4 x 60 metrů a štafeta dvojic. Požární útok je v podstatě simulací standardního zásahu
hasičů při požáru, takže i děti musí zvládnout napojit hadici na požární stříkačku, rozvinout vedení a správně zasáhnout terč. Řekli byste, že to ti naši mladší
hasiči dají za 18,99 sekundy? Štafeta 4 x 60 metrů není jen pouhým během
s kolíkem, který v tomto závodě nahrazuje štafetová proudnice, ale zdolávají se
překážky, přenáší se hasicí přístroj a ještě se i sestavuje tzv. útočný proud, tzn.
spojení proudnice s hadicí. A toto umíme za 61,98 sekund. Z popisu těchto závodů vyplývá, že v našem kroužku potřebujeme nejen dobré běžce, ale také
zručné členy týmu, protože při závodech je zapotřebí obojího – ti rychlejší jsou
nasazeni na běžecký díl štafety, ti šikovnější pak na dovednostní pasáž. Učíme
se tak mj. týmové spolupráci a že každý člen má svoji důležitou roli.“
V jakém věku můžou děti začít chodit do ´hasičáku´ a je jenom pro kluky?
„Můžou za námi přijít jakkoli velké děti, a to už od 5 let a rozhodně můžou chodit i děvčata. Na závody bereme klidně i ty pětileté, protože jsme přesvědčeni,
že tam nasbírají spoustu zkušeností a motivaci.“
Jak často jsou tréninky a závody?
„Tréninky jsou jednou týdně, v závodním období od jara do podzimu dvakrát
týdně a závody bývají zhruba dvakrát za měsíc. Chtěli bychom zde také říct, že
na závody nejezdí jenom družstvo závodníků, ale i parta nadšených a hrdých
fanoušků-rodičů, pro které to je úžasný zážitek.“

Co mají udělat rodiče,
kteří by chtěli, aby jejich
děti trávily svůj volný čas
smysluplně a naučili se
zajímavé věci?
„Nejlepší je přijít se za námi podívat na trénink
v pondělí nebo v pátek mezi
17 a 18 hodinou od května
do konce září (mimo prázdniny) na hřiště u hasičky,
nebo v zimním období
v pondělí na sokolovnu od 16:30 do 17:30. Kontakt na vedoucího je na
www.hasici-lelekovice.cz .“
Kdybyste se měli něčím ze své práce s mladými hasiči pochlubit, co by to
bylo?
„To, že se nám v Lelekovicích podařilo obnovit tradici požárního sportu dětí a že
už fungujeme třetí sezonu. Lelekovští hasiči vždy patřívali mezi špičku.“
P.S.: www.hasici-lelekovice.cz :-)
EPe

Krásné prázdniny Vám, děti, přeje naše škola. A buďte na sebe opatrní...
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Kulturní život a vzdělávání v Lelekovicích
Dne 6. 5. 2012 se konala
v Lelekovicích poutní mše
svatá k patronům kostela sv.
Filipa a Jakuba. Jak je již
každoročním zvykem, po
mši následovalo příjemné
posezení s přáteli před kostelem. I letos se našlo mnoho dobrovolníků, kteří svým
kulinářským uměním přispěli k tomu, že každý návštěvník pouti se dostatečně občerstvil. K tomu všemu zahrál k tanci i poslechu dechový orchestr pod vedením lelekovického p. uč. hudby P. Vydry. Zajímalo nás,
kde se v Lelekovicích objevilo takové hudební těleso? Zeptali jsme se na to přímo
uměleckého vedoucího a kapelníka P. Vydry.
„Dechový orchestr vznikl původně při ZUŠ Františka Jílka, na které také učím,
z iniciativy několika mladých hudebníků. Později jsme se osamostatnili a nyní
hrajeme příležitostně při různých událostech. Když jsem před nedávnem přemýšlel, jakou hudební podporu bych připravil pro letošní pouť, netrvalo dlouho a
myšlenka byla na světě. A tak jsme přijeli potěšit v tento den právě lelekovické
obyvatele. Pokud si dobře vzpomínám, hráli jste také nedávno v České na charitativní akci „Kamínek pro školu“. Ano, je tomu tak. Na Kamínku jsme také, kromě
taneční hudby, vystupovali společně s místním Náhodným pěveckým sdružením.
Byl to ojedinělý, trochu odvážný, projekt, při kterém na konci programu zazněla
Směs lidových písní, při vzájemné spolupráci obou těles.
Kdo takový nápad vymyslel? Jedno nedělní odpoledne jsem si tak sednul ke stolu
a sepsal vše potřebné pro obě tělesa a bylo to (smích). Tak jednoduché to samozřejmě nebylo… Musím také poděkovat vedoucí pěveckého sdružení Ince Pospíšilové za velmi dobrou přípravu sboru, a také Jitce Baumannové za nelehkou organizační přípravu.

