Fotbalový klub AC LELEKOVICE Vás zve na domácí fotbalové zápasy
AC LELEKOVICE - termíny domácích utkání - podzim 2012
Uzávěrka 20.8.2012
Mladší
přípravka

Starší přípravka

Starší žáci

Muži
Doma
Neděle

Doma
Neděle

Slatina "B"
16.09.12 10,00

Doma
Neděle

Bystrc "B"
16.09.12 11,15

Doma
Neděle

Medlánky "B"
16.09.12 13,15

Doma
Neděle
Doma
Čtvrtek

Doma
Neděle

Chrlice "B"
30.09.12 12,30

Doma
Neděle

Medlánky
"D"
30.09.12 13,45

Doma
Neděle
Doma
Pátek

Doma
Neděle

Žebětín
14.10.12 9,00

Doma
Neděle

Soběšice
"B"
04.11.12 9,00

Doma
Neděle

Chrlice
14.10.12 10,15

Doma
Neděle
Doma
Neděle

Doma
Neděle

Zbrojovka
(d)
04.11.12 10,15

Doma
Neděle

Medlánky "B"
02.09.12 16,30
Bílovice
16.09.12 16,00
MCV
20.09.12 17,00
Řečkovice
30.09.12 16,00

Zbrojovka (d)
05.10.12 17,00
NORDIC
14.10.12 12,15
Soběšice
28.10.12 11,45

Doma
Neděle
Doma
Neděle

St.Lískovec
14.10.12 15,00
Slovan "B"
28.10.12 14,30

St.Lískovec
"B"
04.11.12 12,15
Doma
Neděle

Start
11.11.12 14,00

Kromě sportovních zážitků je pro Vás připraveno skvělé občerstvení a nově
se točí pivo Poutník !
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ S NOVOU TŘÍDOU
Prázdniny utekly jako
voda a jsme před zahájením nového školního
roku. Když nahlédneme
do rok starého obecního
zpravodaje (červenec srpen), uvidíme tam náčrt
Ing.arch.Gustava
Křivinky na přístavbu
třídy základní školy.
Rozšíření školy si vyžádal narůstající počet zapsaných dětí do první
třídy. Protože obec má
zájem na vzdělávání
alespoň těch nejmenších
dětí ve svém rodišti,
schválili zastupitelé záměr přístavby třídy - pavilonu vsazeného do svahu školní zahrady, který je spojený s budovou školy „pupeční šňůrou“ - spojovacím mostkem v
úrovni cca prvního podlaží, dle návrhu Ing. Jiřího Tauše. Přístavbu bylo nutné dokončit do začátku nového školního roku. Závěrečný finiš byl náročný,
ale termín se podařilo
splnit. Ve čtvrtek 30.8.
se uskutečnila závěrečná
kolaudace díla. Zbyly
jen drobné nedodělky
v úpravě terénu zahrady,
které budou do čtrnácti
dnů odstraněny. Ty nebrání zahájení školního
roku i v nové třídě, kterou v letošním roce
„obsadí páťáci“. Třída
má zajímavý kruhový

půdorys, je navržena pro 30 žáků, mimo spojovacího krčku se školou má rovněž
samostatný východ na školní dvůr a zahradu. Protože na rozšiřování škol nebyly
vypsány žádné dotační tituly, hradila veškeré náklady na přístavbu třídy obec ze
svého rozpočtu. Pro zájemce o prohlídku stavby připravuje ředitelství školy den
otevřených dveří.
J.D.
Škola je super. Každý den se potkám se svými kamarády, zahraju si pinec. Odpoledne mám kroužky jako míčovky, Kotúček nebo čtenářák. Proto se každý den
těším do školy.“ (Oskar B)
Také vám připadá, že prázdniny uběhly příliš rychle? Už je to tak, začíná
školní rok. A slibuje nám všem nové zážitky, zkušenosti a dokonce i vědomosti.
Navíc letos i novou třídu. Barevnou, vzdušnou, moderní. Ani nevíte, jak jsme se
na ni těšili! Vy rodiče budete mít možnost si ji důkladně prohlédnout na dni otevřených dveří 13. října, zatímco páťáci si jí budou užívat již od prvního vyučovacího dne. Do lavic naší lelekovické školy zasedne letos celkem 140 dětí, prvňáčků bude ve dvou třídách 29. Pro odpolední čas nabízí naše škola mimo běžné
odpočinkové a tvůrčí aktivity v rámci školní družiny i řadu kroužků, na nichž je
sympatická nejen jejich úroveň, ale i skutečnost, že děti nemusí nikam cestovat
autobusem nebo být přepravovány rodiči. V kroužku Pohybové a míčové hry děti
získávají dovednosti pro budoucí využití ve většině kolektivních sportů a kladný
vztah k provozování sportovních aktivit v pozdějším věku. Ve výčtu nelze opomenout kroužek literární, anglického jazyka, sborového zpěvu, Šikulu, Brontosaura, kroužek včelařský, počítačový a další, děti mají možnost učit se na různé
hudební nástroje. V letošním roce navíc zahájí svoji činnost výtvarný kroužek a
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, v němž budou děti mít
možnost seznámit se se zajímavostmi z říše rostlin i zvířat ve svém nejbližším
okolí. Tak a teď už s chutí vykročme do pracovního roku a těšme se, co pěkného
nám všem přinese.
A.P.

Nabídka pro všechny mladé hudebníky!!!
Hraje Vaše dítě na nějaký žesťový hudební nástroj (trubka, trombon,
baskřídlovka, tuba) a chtělo by hrát i s ostatními dětmi v souboru?
Pokud ANO: dejte mu příležitost a přihlaste jej do Souboru dechových nástrojů.
Pokud NE: přihlaste jej nejprve do individuální výuky na příslušný nástroj
s výhledem souborové hry. V obou případech probíhá výuka v ZŠ Lelekovice.
Veškeré další informace týkající se jak souborové hry, tak i individuálních hodin získáte na:
Vedoucí souboru: Mgr. Jiří Vydra, e-mail: jiri.barys.vydra@seznam.cz
BcA. Pavel Vydra, mobil: 777 814 706, e-mail: pavel.vydra@seznam.cz

uskladněna v kůlně. Ještě v roce 1886 již úspěšně zasáhla při požárech domů u
Beranů, Nesrstů č.d. 44 a Buchtů. Sbor, stále bez vedení, se však pro neshody
rozpadl. Stříkačka potom bez povšimnutí v kůlně chátrala až do roku 1893, kdy
hejtmanství vyzvalo obec ke zřízení hasičského sboru. Byla svolána obecní
schůze, na které se přihlásilo do sboru 34 občanů a za jeho starostu byl zvolen
Jos. Buchta, náčelník Jos. Toufar. Roku 1893 byl tedy za pomoci obecní rady,
učitele p. Dusíka z Lipůvky a pochopení občanů ustanoven hasičský sbor. Byla
opravena stříkačka a zakoupeny hadice. Ve stejném roce při velkém požáru Pod
mlýnem, kde hořelo 9 domů, již členové sboru velmi obětavě pracovali na jeho
likvidaci. Roku 1898 byl zakoupen hydrafor s hadicemi za 1300 zlatých a s ním
provedeno úspěšné veřejné cvičení. V roce 1904 byl ve sboru zřízen cyklistický
oddíl vybavený ručními stříkačkami a skládacími žebři, doplněna výzbroj. Mnoho obětavosti muselo být u občanů, kteří těžce sháněli peníze, aby mohli obstarat
nejnutnější věci pro zajištění požární ochrany ve vesnici. Ve vedení sboru se střídali do začátku první světové války Jos. Toufar, Jos. Střítežský, Cyril Panovský,
Theodor Čížek a Frant. Alexa č.d. 19. Velkou událostí bylo postavení nového
hasičského skladiště v roce 1912 na návsi vedle Huškovy hospody. Během první
světové války od 26. července 1914 do jejího skončení v roce 1918 sbor nepracoval, neboť většina členů byla povolána do armády. O nejnutnější věci se v té době postaral Fr. Suchý č.d. 61. Po skončení války se rozvíjí život nejen celé obce,
ale i hasičského sboru. K úspěšným akcím patří divadelní hry, které pod vedením
Jos. Suchého měly velký úspěch. V roce 1923 byla konána oslava třiceti let trvání sboru, které se zúčastnila celá obec včetně okolních hasičských sborů. Roku
1925 byla prodána stará stříkačka a zakoupena nová s motorovým benzínovým
čerpadlem pro koňský potah. Sbor za stříkačku a 300 m hadic zaplatil 42000 Kčs,
z toho 20000 Kčs od spořitelny, která byla několik let splácena. Muselo být prodáno i jevištní zařízení, proto také skončila divadelní činnost. Byly rozděleny
služby pro majitele koní tak, aby byl v případě požáru zajištěn výjezd. V roce
1921 byl zřízen samaritánský odbor, který poskytoval občanům první pomoc i
při úrazech až do roku 1945. Odbor měl vlastní lékárnu a podle záznamů samaritáni, 3 ženy a dva muži, poskytli jen do roku 1928 ošetření ve 493 případech.
Skutečnost, že obecní zastupitelstvo plně podporovalo činnost hasičského sboru
zejména při jeho vybavování technikou bylo pobídkou pro všechny členy a
také oceněno všemi občany. V době německé okupace od 15. března 1939 do
9. května 1945, kdy v Evropě skončila druhá světová válka, byl hasičský sbor
jedinou organizací, která s určitým omezením pod správou mohla v obci pracovat. Po osvobození od německé okupace nastal opět rozvoj činnosti. Z Fondu
národní obnovy byl zakoupen pro sanitární účely osobní vůz za 28 000 Kčs a v
roce 1949 sbor koupil trofejní dodávkové vozidlo za 48 000 Kčs, na které v roce
1953 příslušníci sboru namontovali čerpadlo za staré stříkačky. Takto přestavěný
automobil slouží i v současné době.
Z.Chlup-kronikář

Co nás čeká v příštím roce
Ze SFŽP se podařilo získat dotace na zateplení budov mateřské a základní
školy. V rámci této akce bude provedena výměna oken a venkovních dveří, zateplení fasád a některých stropů a náhrada starých plynových kotlů plynovými
tepelnými čerpadly. Vlastní realizace stavby by se měla uskutečnit v obou budovách v období červen až srpen 2013.
Od března 2013 do konce dubna 2014 bude probíhat stavba „Přestupní
uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“. Investorství této akce nám předal kraj.
Obci se podařilo i na tuto stavbu získat dotaci, tentokrát z Regionálního operačního programu Jihovýchod. U všech dotovaných staveb se jedná o finanční podporu, dotace nehradí 100 % výdajů. Rozpočtové náklady se dělí na uznatelné a neuznatelné položky. Dotace kryje určitá procenta z uznatelných nákladů, obec musí
doplnit zbylou část nákladů uznatelných a plně hradit náklady neuznatelné. Na
financování přestupního uzlu se bude podílet i Obec Česká.
Poslední dobou se začaly objevovat ve schránkách letáčky cizích firem o
uskutečnění svozu šrotu od občanů. Upozorňujeme, že se nejedná o akce obce. Je
samozřejmě na každém, jak s nepotřebným kovovým odpadem naloží. Stále je
možnost odkládat šrot do kontejneru v ekodvoře, pokud se jedná o objemnější a
těžší předměty, stačí zavolat na obecní úřad nebo správci ekodvora, odvoz bude
zajištěn od domu. Peníze, které získá obec za odevzdaný kovový odpad, se vracejí do financování odpadového hospodaření obce a tím se snižují poplatky za likvidaci odpadů, které hradí občané. Pokud šrot odveze soukromá firma, má
z toho zisk ona.
J.D.
Inzerát: Čistíme koberce od 12 Kč/m2, čalouněné sedačky 80 - 100 Kč/sedák,
židle 20 - 30 Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m2, provádíme komplexní úklidy
bytů, domů, kanceláří, provozoven ... Stačí zavolat firmu Pokora - 608 744 826.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: V tomto roce uplynulo 70 roků od založení lelekovického
hasičského sboru. Jeho počátky však začínají o 9 roků dříve v roce 1884, když
obec zakoupila za 100 zlatých první ruční dvoukolovou stříkačku od rakouské
firmy Knaust a několik dobrovolníků z řad občanů se přihlásilo k její obsluze.
Takto vzniklý sbor však neměl vedení a při prvním požáru v roce 1885 u Vojtů,
kdy byla stříkačka použita, vinnou špatné obsluhy vůbec nebyla uvedena v činnost. Rozhořčení občané ji chtěli hodit i s hadicemi do ohně, nakonec ale byla

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11.2012.
Předpokládaný termín veřejného jednání zastupitelstva obce je dne 17.9.2012.
Obecní úřad a zastupitelé obce přejí všem dětem v tomto školním roce hodně
úspěchů a pedagogům v jejich práci hodně trpělivosti a pevné nervy.
Dne 20.5.2012 se uskutečnil na náměstí „Bleší trh“, výtěžek činil 5.400,- Kč a
byl věnován na opravu varhan v místním kostele.
Městská část Brno-Jehnice zve na Oslavy 720. výročí Jehnic, které se koná ve
dnech 7.9. - 9.9.2012. Kompletní program oslav na :www.brno-jehnice.cz.
Dne 17.9.2012 proběhne křest nového dresu na sezonu 2012/2013 a autogramiáda celého „A“ týmu HC Kometa Brno od 17.00 hod. v hypermarketu Globus.
Přípravné zápasy se hrají dne 4.9.2012 a 28.11.2012 od 18.00 hod..V rámci
projektu Království Komety je možné si rezervovat vstupenky na zápasy, lze
kontaktovat p. Bc. Miroslavu Ošmerovou na tel. č. : 777 954 845 nebo e-mail:
m.osmerova@volny.cz.
TJ Sokol Lelekovice - Oddíl volejbalu hledá nové členy ve věku 18 a
více. Zájemci kontaktujte p. Leciána na tel.: 604 826 122, nebo na e-mail:
sokol.lelekovice@seznam.cz
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v měsíci říjnu. Přesný termín bude
upřesněn a včas oznámen.
V pondělí 1.10.2012 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře OÚ
sbírka pro humanitární účely Diakonie Broumov.
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12.10.2012 od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 13.10.2012 od 8.00 do 14.00 hod.. Volební místnost
bude v zasedací místnosti Obecního úřadu. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze
zdravotních a jiných důvodů do voličské místnosti, nechť zavolají na tel: 541
232 223 a nahlásí svoje jméno na seznam voličů volících mimo OÚ. Voliči mohou zažádat o vydání voličského průkazu: žádost v listinné nebo elektronické
podobě musí být doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 5. října
2012 opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, osobně lze požádat do okamžiku uzavření stálého volebního seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00 hod..
ZŠ Lelekovice zve rodiče, občany a příznivce školy dne 13.10.2012 na „Den
otevřených dveří“.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že podzimní prázdniny jsou dne 25.10. a 26.10.2012.
Úřad práce ČR zahájil distribuci karty sociálních systémů - sKarty. Upozorňuje
občany na podvodníky, kteří mohou obyvatelům obcí - zejména seniorům nabízet tyto sKarty k prodeji. Pokud se setkáte s podomním prodejem, volejte Policii ČR. Všechny informace o sKartě na www.skontakt.cz.
Připomínáme, že se pomalu blíží další ročník farního charitativního jarmarku.
Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte vše, co lze zde prodat a tím pomoci
všem potřebným.Vaše Jarmarečnice.

KANALIZACE A ČOV
Pozvánka na HODY
V sobotu 29. září se uskuteční v Lelekovicích tradiční Václavské hody.
Od rána budou krojovaní stárci chodit zvát všechny občany na hody.
Průvod stárků vyjde ve 14 hodin z náměstí, kolem páté odpoledne se začne na
Skalce tancovat pod májou a stárci zatancují Českou a Moravskou besedu.
Večer od 20 hod. hodová zábava v Sokolovně s dechovou hudbou Moraváci.
Přijďte svojí účastí podpořit obecní tradici, zazpívat si...
LELEKOVSKÝ KOSTELÍČEK
Stárci vám kromě pozvání posílají i malou písničkovou ochutnávku s kapkou
místního patriotizmu. Zkusíte se ji naučit? Těšíme se, že si - nejen tuto píseň s námi přijdete na hody zazpívat.
1.

/: Lelekovský kostelíček, kolem něho černý les :/
/: až já kolem půjdu, vzpomínat si budu, co dělá můj milý dnes :/

2.

/: A on jede, jede, jede na svém vraném koníčku :/
/: vesele si zpívá a přitom připíná ocelovou šavličku :/

3.

/: Když tu šavli sobě připjal, přežalostně zaplakal :/
/: zaplakal, zaželel, zaplakal, zaželel, koho je to příčina :/

4.

/: Příčina je toho pána tišnovskýho hejtmana :/
/: on mě na vojnu vzal, provazama svázal, ještě ke mně vartu dal :/

5.

A ta varta/: u mě stála od včera až do rána :/
/: ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval z Lelekovic do Brna :/

POZVÁNKA NA GALAKONCERT
V rámci oslav 150. výročí založení smíšeného pěveckého sboru RASTISLAV
Blansko se v neděli 7.10.2012 v 16.00 hod. v chrámu Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna uskuteční galakoncert, na kterém zazní ELIÁŠ, Oratorium,
Op.70, od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Bližší informace na plakátku v
obecní vývěsce.

Harmonogram prací na období září, říjen 2012
Září 2012:
Na budově ČOV bude dokončeno oplocení (brána na zámek) a terénní úpravy
(rozprostření ornice a osetí). Provede se úprava nájezdu a cesta k chatařům podél
ČOV směrem k výustnímu objektu. Dále bude provedeno zpevnění komunikace
mezi mlýnem a novým příjezdem k ČOV.
Stoka AE - ul. Hlavní - výkop a pokládka kanalizace v úseku od křižovatky u ZŠ
po výjezd z ulice Skalka (truhlářství Kožina). Bude proveden propoj stoky AF ul. Kout se stokou A - ul. Hlavní u hotelu Babí lom. Provede se oprava poškozených chodníků na ul. Poňava.
Stoka AD - ul. Na Hrázi - dokončení propojení se stávající kanalizací.
V ul. Skalka - bude provedena nová konstrukce vozovky v celé šíři komunikace
- do 27.9. 2012.
Stoka AL - ul. Mackovec - provede se zapravení vozovky po výkopu kanalizace.
Stoka AG - ul. Koretina - provedení přípojek na odbočce k rozhledně Babí lom.
Stoka AG - ul. Koretina - provedení přípojek v místě panelové cesty.
Stoka AG-2 - ul. U vápenice - na přelomu září a října se provede zapravení vozovky po výkopu kanalizace.
Stoka AG-3 - ul. Koretina - položení řadu vč. přípojek - (od č.p. 392 po č.p. 370)
Říjen 2012:
Stoka A - ul. Poňava - výkopové práce a pokládka kanalizace v úseku od točny
směrem ke konci obce.
Stoka AM - ul. Poňava - výkopové práce a pokládka kanalizace v úseku od č.p.
222 po č.p. 523.
V celém úseku krajské komunikace bude provedena horní obrusná vrstva v tl. 5
cm.V ul. K Hluku - zapravení zbývající části komunikace v úseku od mostku po
č.p. 373.
Stoka AG - ul. Koretina - zapravení zbývající části komunikace v rýze a v místě
celoplošné úpravy (po panelové vozovce).
Stavba splaškové kanalizace a ČOV se pomalu blíží ke svému závěru. Všichni se
již nemůžeme dočkat konce omezování dopravy, zvýšené prašnosti a nerovností
v komunikacích. Zásadním krůčkem k cíli bylo řízení o povolení zkušebního provozu čistírny a dokončených kanalizačních stok. Jednání se uskutečnilo v úterý
21.srpna. Tím bylo potvrzeno, že od září je možné napojování domovních přípojek do kanalizačního řadu. Platí to samozřejmě pro první etapu podle mapky, která byla zveřejněna v minulém zpravodaji. Napojování druhé části se předpokládá
v říjnu. Připomínám, že do splaškové kanalizace je možné zaústit pouze splaškové vody. Voda dešťová musí být důsledně oddělena a likvidována na vlastním
pozemku, případně svedena do stávající kanalizace dešťové.
J.D.

KANALIZACE A ČOV
Pozvánka na HODY
V sobotu 29. září se uskuteční v Lelekovicích tradiční Václavské hody.
Od rána budou krojovaní stárci chodit zvát všechny občany na hody.
Průvod stárků vyjde ve 14 hodin z náměstí, kolem páté odpoledne se začne na
Skalce tancovat pod májou a stárci zatancují Českou a Moravskou besedu.
Večer od 20 hod. hodová zábava v Sokolovně s dechovou hudbou Moraváci.
Přijďte svojí účastí podpořit obecní tradici, zazpívat si...
LELEKOVSKÝ KOSTELÍČEK
Stárci vám kromě pozvání posílají i malou písničkovou ochutnávku s kapkou
místního patriotizmu. Zkusíte se ji naučit? Těšíme se, že si - nejen tuto píseň s námi přijdete na hody zazpívat.
1.

/: Lelekovský kostelíček, kolem něho černý les :/
/: až já kolem půjdu, vzpomínat si budu, co dělá můj milý dnes :/

2.

/: A on jede, jede, jede na svém vraném koníčku :/
/: vesele si zpívá a přitom připíná ocelovou šavličku :/

3.

/: Když tu šavli sobě připjal, přežalostně zaplakal :/
/: zaplakal, zaželel, zaplakal, zaželel, koho je to příčina :/

4.

/: Příčina je toho pána tišnovskýho hejtmana :/
/: on mě na vojnu vzal, provazama svázal, ještě ke mně vartu dal :/

5.

A ta varta/: u mě stála od včera až do rána :/
/: ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval z Lelekovic do Brna :/

POZVÁNKA NA GALAKONCERT
V rámci oslav 150. výročí založení smíšeného pěveckého sboru RASTISLAV
Blansko se v neděli 7.10.2012 v 16.00 hod. v chrámu Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna uskuteční galakoncert, na kterém zazní ELIÁŠ, Oratorium,
Op.70, od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Bližší informace na plakátku v
obecní vývěsce.

Harmonogram prací na období září, říjen 2012
Září 2012:
Na budově ČOV bude dokončeno oplocení (brána na zámek) a terénní úpravy
(rozprostření ornice a osetí). Provede se úprava nájezdu a cesta k chatařům podél
ČOV směrem k výustnímu objektu. Dále bude provedeno zpevnění komunikace
mezi mlýnem a novým příjezdem k ČOV.
Stoka AE - ul. Hlavní - výkop a pokládka kanalizace v úseku od křižovatky u ZŠ
po výjezd z ulice Skalka (truhlářství Kožina). Bude proveden propoj stoky AF ul. Kout se stokou A - ul. Hlavní u hotelu Babí lom. Provede se oprava poškozených chodníků na ul. Poňava.
Stoka AD - ul. Na Hrázi - dokončení propojení se stávající kanalizací.
V ul. Skalka - bude provedena nová konstrukce vozovky v celé šíři komunikace
- do 27.9. 2012.
Stoka AL - ul. Mackovec - provede se zapravení vozovky po výkopu kanalizace.
Stoka AG - ul. Koretina - provedení přípojek na odbočce k rozhledně Babí lom.
Stoka AG - ul. Koretina - provedení přípojek v místě panelové cesty.
Stoka AG-2 - ul. U vápenice - na přelomu září a října se provede zapravení vozovky po výkopu kanalizace.
Stoka AG-3 - ul. Koretina - položení řadu vč. přípojek - (od č.p. 392 po č.p. 370)
Říjen 2012:
Stoka A - ul. Poňava - výkopové práce a pokládka kanalizace v úseku od točny
směrem ke konci obce.
Stoka AM - ul. Poňava - výkopové práce a pokládka kanalizace v úseku od č.p.
222 po č.p. 523.
V celém úseku krajské komunikace bude provedena horní obrusná vrstva v tl. 5
cm.V ul. K Hluku - zapravení zbývající části komunikace v úseku od mostku po
č.p. 373.
Stoka AG - ul. Koretina - zapravení zbývající části komunikace v rýze a v místě
celoplošné úpravy (po panelové vozovce).
Stavba splaškové kanalizace a ČOV se pomalu blíží ke svému závěru. Všichni se
již nemůžeme dočkat konce omezování dopravy, zvýšené prašnosti a nerovností
v komunikacích. Zásadním krůčkem k cíli bylo řízení o povolení zkušebního provozu čistírny a dokončených kanalizačních stok. Jednání se uskutečnilo v úterý
21.srpna. Tím bylo potvrzeno, že od září je možné napojování domovních přípojek do kanalizačního řadu. Platí to samozřejmě pro první etapu podle mapky, která byla zveřejněna v minulém zpravodaji. Napojování druhé části se předpokládá
v říjnu. Připomínám, že do splaškové kanalizace je možné zaústit pouze splaškové vody. Voda dešťová musí být důsledně oddělena a likvidována na vlastním
pozemku, případně svedena do stávající kanalizace dešťové.
J.D.

Co nás čeká v příštím roce
Ze SFŽP se podařilo získat dotace na zateplení budov mateřské a základní
školy. V rámci této akce bude provedena výměna oken a venkovních dveří, zateplení fasád a některých stropů a náhrada starých plynových kotlů plynovými
tepelnými čerpadly. Vlastní realizace stavby by se měla uskutečnit v obou budovách v období červen až srpen 2013.
Od března 2013 do konce dubna 2014 bude probíhat stavba „Přestupní
uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“. Investorství této akce nám předal kraj.
Obci se podařilo i na tuto stavbu získat dotaci, tentokrát z Regionálního operačního programu Jihovýchod. U všech dotovaných staveb se jedná o finanční podporu, dotace nehradí 100 % výdajů. Rozpočtové náklady se dělí na uznatelné a neuznatelné položky. Dotace kryje určitá procenta z uznatelných nákladů, obec musí
doplnit zbylou část nákladů uznatelných a plně hradit náklady neuznatelné. Na
financování přestupního uzlu se bude podílet i Obec Česká.
Poslední dobou se začaly objevovat ve schránkách letáčky cizích firem o
uskutečnění svozu šrotu od občanů. Upozorňujeme, že se nejedná o akce obce. Je
samozřejmě na každém, jak s nepotřebným kovovým odpadem naloží. Stále je
možnost odkládat šrot do kontejneru v ekodvoře, pokud se jedná o objemnější a
těžší předměty, stačí zavolat na obecní úřad nebo správci ekodvora, odvoz bude
zajištěn od domu. Peníze, které získá obec za odevzdaný kovový odpad, se vracejí do financování odpadového hospodaření obce a tím se snižují poplatky za likvidaci odpadů, které hradí občané. Pokud šrot odveze soukromá firma, má
z toho zisk ona.
J.D.
Inzerát: Čistíme koberce od 12 Kč/m2, čalouněné sedačky 80 - 100 Kč/sedák,
židle 20 - 30 Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m2, provádíme komplexní úklidy
bytů, domů, kanceláří, provozoven ... Stačí zavolat firmu Pokora - 608 744 826.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: V tomto roce uplynulo 70 roků od založení lelekovického
hasičského sboru. Jeho počátky však začínají o 9 roků dříve v roce 1884, když
obec zakoupila za 100 zlatých první ruční dvoukolovou stříkačku od rakouské
firmy Knaust a několik dobrovolníků z řad občanů se přihlásilo k její obsluze.
Takto vzniklý sbor však neměl vedení a při prvním požáru v roce 1885 u Vojtů,
kdy byla stříkačka použita, vinnou špatné obsluhy vůbec nebyla uvedena v činnost. Rozhořčení občané ji chtěli hodit i s hadicemi do ohně, nakonec ale byla

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11.2012.
Předpokládaný termín veřejného jednání zastupitelstva obce je dne 17.9.2012.
Obecní úřad a zastupitelé obce přejí všem dětem v tomto školním roce hodně
úspěchů a pedagogům v jejich práci hodně trpělivosti a pevné nervy.
Dne 20.5.2012 se uskutečnil na náměstí „Bleší trh“, výtěžek činil 5.400,- Kč a
byl věnován na opravu varhan v místním kostele.
Městská část Brno-Jehnice zve na Oslavy 720. výročí Jehnic, které se koná ve
dnech 7.9. - 9.9.2012. Kompletní program oslav na :www.brno-jehnice.cz.
Dne 17.9.2012 proběhne křest nového dresu na sezonu 2012/2013 a autogramiáda celého „A“ týmu HC Kometa Brno od 17.00 hod. v hypermarketu Globus.
Přípravné zápasy se hrají dne 4.9.2012 a 28.11.2012 od 18.00 hod..V rámci
projektu Království Komety je možné si rezervovat vstupenky na zápasy, lze
kontaktovat p. Bc. Miroslavu Ošmerovou na tel. č. : 777 954 845 nebo e-mail:
m.osmerova@volny.cz.
TJ Sokol Lelekovice - Oddíl volejbalu hledá nové členy ve věku 18 a
více. Zájemci kontaktujte p. Leciána na tel.: 604 826 122, nebo na e-mail:
sokol.lelekovice@seznam.cz
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v měsíci říjnu. Přesný termín bude
upřesněn a včas oznámen.
V pondělí 1.10.2012 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře OÚ
sbírka pro humanitární účely Diakonie Broumov.
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12.10.2012 od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 13.10.2012 od 8.00 do 14.00 hod.. Volební místnost
bude v zasedací místnosti Obecního úřadu. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze
zdravotních a jiných důvodů do voličské místnosti, nechť zavolají na tel: 541
232 223 a nahlásí svoje jméno na seznam voličů volících mimo OÚ. Voliči mohou zažádat o vydání voličského průkazu: žádost v listinné nebo elektronické
podobě musí být doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 5. října
2012 opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, osobně lze požádat do okamžiku uzavření stálého volebního seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00 hod..
ZŠ Lelekovice zve rodiče, občany a příznivce školy dne 13.10.2012 na „Den
otevřených dveří“.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že podzimní prázdniny jsou dne 25.10. a 26.10.2012.
Úřad práce ČR zahájil distribuci karty sociálních systémů - sKarty. Upozorňuje
občany na podvodníky, kteří mohou obyvatelům obcí - zejména seniorům nabízet tyto sKarty k prodeji. Pokud se setkáte s podomním prodejem, volejte Policii ČR. Všechny informace o sKartě na www.skontakt.cz.
Připomínáme, že se pomalu blíží další ročník farního charitativního jarmarku.
Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte vše, co lze zde prodat a tím pomoci
všem potřebným.Vaše Jarmarečnice.

půdorys, je navržena pro 30 žáků, mimo spojovacího krčku se školou má rovněž
samostatný východ na školní dvůr a zahradu. Protože na rozšiřování škol nebyly
vypsány žádné dotační tituly, hradila veškeré náklady na přístavbu třídy obec ze
svého rozpočtu. Pro zájemce o prohlídku stavby připravuje ředitelství školy den
otevřených dveří.
J.D.
Škola je super. Každý den se potkám se svými kamarády, zahraju si pinec. Odpoledne mám kroužky jako míčovky, Kotúček nebo čtenářák. Proto se každý den
těším do školy.“ (Oskar B)
Také vám připadá, že prázdniny uběhly příliš rychle? Už je to tak, začíná
školní rok. A slibuje nám všem nové zážitky, zkušenosti a dokonce i vědomosti.
Navíc letos i novou třídu. Barevnou, vzdušnou, moderní. Ani nevíte, jak jsme se
na ni těšili! Vy rodiče budete mít možnost si ji důkladně prohlédnout na dni otevřených dveří 13. října, zatímco páťáci si jí budou užívat již od prvního vyučovacího dne. Do lavic naší lelekovické školy zasedne letos celkem 140 dětí, prvňáčků bude ve dvou třídách 29. Pro odpolední čas nabízí naše škola mimo běžné
odpočinkové a tvůrčí aktivity v rámci školní družiny i řadu kroužků, na nichž je
sympatická nejen jejich úroveň, ale i skutečnost, že děti nemusí nikam cestovat
autobusem nebo být přepravovány rodiči. V kroužku Pohybové a míčové hry děti
získávají dovednosti pro budoucí využití ve většině kolektivních sportů a kladný
vztah k provozování sportovních aktivit v pozdějším věku. Ve výčtu nelze opomenout kroužek literární, anglického jazyka, sborového zpěvu, Šikulu, Brontosaura, kroužek včelařský, počítačový a další, děti mají možnost učit se na různé
hudební nástroje. V letošním roce navíc zahájí svoji činnost výtvarný kroužek a
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, v němž budou děti mít
možnost seznámit se se zajímavostmi z říše rostlin i zvířat ve svém nejbližším
okolí. Tak a teď už s chutí vykročme do pracovního roku a těšme se, co pěkného
nám všem přinese.
A.P.

Nabídka pro všechny mladé hudebníky!!!
Hraje Vaše dítě na nějaký žesťový hudební nástroj (trubka, trombon,
baskřídlovka, tuba) a chtělo by hrát i s ostatními dětmi v souboru?
Pokud ANO: dejte mu příležitost a přihlaste jej do Souboru dechových nástrojů.
Pokud NE: přihlaste jej nejprve do individuální výuky na příslušný nástroj
s výhledem souborové hry. V obou případech probíhá výuka v ZŠ Lelekovice.
Veškeré další informace týkající se jak souborové hry, tak i individuálních hodin získáte na:
Vedoucí souboru: Mgr. Jiří Vydra, e-mail: jiri.barys.vydra@seznam.cz
BcA. Pavel Vydra, mobil: 777 814 706, e-mail: pavel.vydra@seznam.cz

uskladněna v kůlně. Ještě v roce 1886 již úspěšně zasáhla při požárech domů u
Beranů, Nesrstů č.d. 44 a Buchtů. Sbor, stále bez vedení, se však pro neshody
rozpadl. Stříkačka potom bez povšimnutí v kůlně chátrala až do roku 1893, kdy
hejtmanství vyzvalo obec ke zřízení hasičského sboru. Byla svolána obecní
schůze, na které se přihlásilo do sboru 34 občanů a za jeho starostu byl zvolen
Jos. Buchta, náčelník Jos. Toufar. Roku 1893 byl tedy za pomoci obecní rady,
učitele p. Dusíka z Lipůvky a pochopení občanů ustanoven hasičský sbor. Byla
opravena stříkačka a zakoupeny hadice. Ve stejném roce při velkém požáru Pod
mlýnem, kde hořelo 9 domů, již členové sboru velmi obětavě pracovali na jeho
likvidaci. Roku 1898 byl zakoupen hydrafor s hadicemi za 1300 zlatých a s ním
provedeno úspěšné veřejné cvičení. V roce 1904 byl ve sboru zřízen cyklistický
oddíl vybavený ručními stříkačkami a skládacími žebři, doplněna výzbroj. Mnoho obětavosti muselo být u občanů, kteří těžce sháněli peníze, aby mohli obstarat
nejnutnější věci pro zajištění požární ochrany ve vesnici. Ve vedení sboru se střídali do začátku první světové války Jos. Toufar, Jos. Střítežský, Cyril Panovský,
Theodor Čížek a Frant. Alexa č.d. 19. Velkou událostí bylo postavení nového
hasičského skladiště v roce 1912 na návsi vedle Huškovy hospody. Během první
světové války od 26. července 1914 do jejího skončení v roce 1918 sbor nepracoval, neboť většina členů byla povolána do armády. O nejnutnější věci se v té době postaral Fr. Suchý č.d. 61. Po skončení války se rozvíjí život nejen celé obce,
ale i hasičského sboru. K úspěšným akcím patří divadelní hry, které pod vedením
Jos. Suchého měly velký úspěch. V roce 1923 byla konána oslava třiceti let trvání sboru, které se zúčastnila celá obec včetně okolních hasičských sborů. Roku
1925 byla prodána stará stříkačka a zakoupena nová s motorovým benzínovým
čerpadlem pro koňský potah. Sbor za stříkačku a 300 m hadic zaplatil 42000 Kčs,
z toho 20000 Kčs od spořitelny, která byla několik let splácena. Muselo být prodáno i jevištní zařízení, proto také skončila divadelní činnost. Byly rozděleny
služby pro majitele koní tak, aby byl v případě požáru zajištěn výjezd. V roce
1921 byl zřízen samaritánský odbor, který poskytoval občanům první pomoc i
při úrazech až do roku 1945. Odbor měl vlastní lékárnu a podle záznamů samaritáni, 3 ženy a dva muži, poskytli jen do roku 1928 ošetření ve 493 případech.
Skutečnost, že obecní zastupitelstvo plně podporovalo činnost hasičského sboru
zejména při jeho vybavování technikou bylo pobídkou pro všechny členy a
také oceněno všemi občany. V době německé okupace od 15. března 1939 do
9. května 1945, kdy v Evropě skončila druhá světová válka, byl hasičský sbor
jedinou organizací, která s určitým omezením pod správou mohla v obci pracovat. Po osvobození od německé okupace nastal opět rozvoj činnosti. Z Fondu
národní obnovy byl zakoupen pro sanitární účely osobní vůz za 28 000 Kčs a v
roce 1949 sbor koupil trofejní dodávkové vozidlo za 48 000 Kčs, na které v roce
1953 příslušníci sboru namontovali čerpadlo za staré stříkačky. Takto přestavěný
automobil slouží i v současné době.
Z.Chlup-kronikář

Fotbalový klub AC LELEKOVICE Vás zve na domácí fotbalové zápasy
AC LELEKOVICE - termíny domácích utkání - podzim 2012
Uzávěrka 20.8.2012
Mladší
přípravka

Starší přípravka

Starší žáci

Muži
Doma
Neděle

Doma
Neděle

Slatina "B"
16.09.12 10,00

Doma
Neděle

Bystrc "B"
16.09.12 11,15

Doma
Neděle

Medlánky "B"
16.09.12 13,15

Doma
Neděle
Doma
Čtvrtek

Doma
Neděle

Chrlice "B"
30.09.12 12,30

Doma
Neděle

Medlánky
"D"
30.09.12 13,45

Doma
Neděle
Doma
Pátek

Doma
Neděle

Žebětín
14.10.12 9,00

Doma
Neděle

Soběšice
"B"
04.11.12 9,00

Doma
Neděle

Chrlice
14.10.12 10,15

Doma
Neděle
Doma
Neděle

Doma
Neděle

Zbrojovka
(d)
04.11.12 10,15

Doma
Neděle

Medlánky "B"
02.09.12 16,30
Bílovice
16.09.12 16,00
MCV
20.09.12 17,00
Řečkovice
30.09.12 16,00

Zbrojovka (d)
05.10.12 17,00
NORDIC
14.10.12 12,15
Soběšice
28.10.12 11,45

Doma
Neděle
Doma
Neděle

St.Lískovec
14.10.12 15,00
Slovan "B"
28.10.12 14,30

St.Lískovec
"B"
04.11.12 12,15
Doma
Neděle

Start
11.11.12 14,00

Kromě sportovních zážitků je pro Vás připraveno skvělé občerstvení a nově
se točí pivo Poutník !
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Září-Říjen 2012

Příští číslo cca: 11/2012

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ S NOVOU TŘÍDOU
Prázdniny utekly jako
voda a jsme před zahájením nového školního
roku. Když nahlédneme
do rok starého obecního
zpravodaje (červenec srpen), uvidíme tam náčrt
Ing.arch.Gustava
Křivinky na přístavbu
třídy základní školy.
Rozšíření školy si vyžádal narůstající počet zapsaných dětí do první
třídy. Protože obec má
zájem na vzdělávání
alespoň těch nejmenších
dětí ve svém rodišti,
schválili zastupitelé záměr přístavby třídy - pavilonu vsazeného do svahu školní zahrady, který je spojený s budovou školy „pupeční šňůrou“ - spojovacím mostkem v
úrovni cca prvního podlaží, dle návrhu Ing. Jiřího Tauše. Přístavbu bylo nutné dokončit do začátku nového školního roku. Závěrečný finiš byl náročný,
ale termín se podařilo
splnit. Ve čtvrtek 30.8.
se uskutečnila závěrečná
kolaudace díla. Zbyly
jen drobné nedodělky
v úpravě terénu zahrady,
které budou do čtrnácti
dnů odstraněny. Ty nebrání zahájení školního
roku i v nové třídě, kterou v letošním roce
„obsadí páťáci“. Třída
má zajímavý kruhový

