Poděkování
Kovaříkovi ze Zahumení děkují touto cestou všem hasičům za rychlý a precizní zásah při likvidaci poruchy vodovodní přípojky zvlášť, kdy se tak stalo v
brzkých ranních hodinách v měsíci září. Ještě jednou vřelé díky.
———————————————————————————————Obecní úřad děkuje p. Anně Svobodové a všem občanům, kteří pomáhají s pravidelným úklidem prostorů před kostelem a kolem hřbitovů.
Lékařská služba první pomoci
Pohotovost na území města Brna zajišťuje:
Pro dospělé - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, Po-Pá 17.00-7.00 hod., víkendy a svátky nepřetržitě, tel. 545 538 538.
Pro děti - Dětská nemocnice, Černopolní Brno, Po-Pá 15.30 - 7.00 hod., víkendy
a svátky nepřetržitě, tel. 532 234 935.
Stomatologie - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, 17.00 - 7.00 hod., víkendy
a svátky nepřetržitě, tel. 545 538 421.

Obecní úřad Lelekovice - úřední hodiny
Starosta - Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Kancelář - Po, St 8.00 - 11.15 hod., 12.15 - 17.00 hod. - ověřování podpisů a
listin, evidence obyvatel, pokladna, czech-point, mimo úřední hodiny po telefonické domluvě na tel. 541 232 223, 541 232 162. Pověřený úřad pro Obec
Lelekovice je Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, tel. 541 422 311 podatelna , úřední hodiny Po, St 7.30 - 11.30 hod., 12.30 - 17.00 hod., občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel - až do
18:30! Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě. Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor stavební a vodoprávní, Odbor dopravy, Odbor životního
prostředí, Odbor správní a vnitřních věcí - vydávání občanských průkazů a
pasů, matrika, Odbor sociálních věcí a prevence.
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 2013.
Inzeráty: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i Lelekovicích a okolí, ve vlastnictví
možno i s chatou. Finance mám, tel.: 774 248 403.
Koupím pozemek v Brně i Lelekovicíh a okolí, pokud možno stavební (menší i
větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

Uzávěrka 26.10.2012

Listopad – Prosinec 2012

Příští číslo cca: 1/2013

Zkušební provoz ČOV byl zahájený
Mnohaleté úsilí se sháněním finančních prostředků na akci „Kanalizace a
ČOV - Lelekovice“ bylo završeno v říjnu 2010, kdy byly podepsány všechny
smlouvy a zahájeny vlastní práce na její realizaci. Žádná jiná stavba v obci nebyla
tak nákladná a rozsáhlá s dopadem na
každého z nás. Všichni jsme věděli, že
liniová stavba život v obci ovlivní zásadním způsobem, chyběly nám ale osobní
zkušenosti, měli jsme pouze zprostředkované informace z obcí, které měly stavbu
kanalizace již za sebou. Dnes jsou již
všechny kanalizační řady hotovy, čistírna
pracuje ve zkušebním provozu a mnozí
z nás jsme na kanalizaci už napojeni. Čistírna je navržena jako mechanickobiologická s aerobní stabilizací kalu. Základními objekty jsou aktivační nádrže, které svým objemem zajistí eliminaci znečištění jak uhlíkového, tak nutrietů a dosazovací nádrže k zajištění separace biologického kalu. V odtokové šachtě je nainstalována sonda na měření obsahu fosforu ve vypouštěné vyčištěné vodě, která při zjištění zvýšení obsahu fosforu nad stanovenou mez aktivuje stanici chemického srážení.
V provozní budově je hlavní rozvaděč,
prostor pro mechanické předčištění a
dmychadla, která dodávají vzduch pro
provzdušňování aktivačních nádrží.
ČOV má automatickou regulaci čistícího procesu. V květnu, při příležitosti
„Dne Ponávky“, chceme pro zájemce
uskutečnit prohlídku čistírny
s odborným výkladem. Během listopadu
budou dokončeny zbývající práce související s kanalizací, které nám stavbu
ještě připomínají. V polovině prosince by měla proběhnout kolaudace celého díla. I
nadále se budou provádět domovní přípojky. U každého domu je vysazena odbočka,
která by měla končit 0,5 metru za obrubníkem. Na tuto se napojují vlastníci nemo-

vitostí svojí revizní šachtou. Zástupci stavby musí každému vyznačit místo, kde
zrealizovaná odbočka končí. Pokud není vyvedena min. půl metru
za komunikaci, musí ji prodloužit. Napojení domovních přípojek na kanalizaci,
která se z důvodu zimního období nepodaří uskutečnit ještě v letošním roce, se
mohou dokončit v jarních měsících. Informace o skutečných nákladech na stavbu
a související práce uvedeme po závěrečném vyúčtování v některém z příštích
zpravodajů. Závěrem mi dovolte poděkovat všem za trpělivost při snášení negativních dopadů, které nám stavba přinesla. Teď už snad budeme mít jenom radost
z toho, že jsme něco udělali pro zlepšení NAŠEHO životního prostředí. Ještě
bych poprosil o předání informací z Vašeho bezprostředního okolí, kde po stavbě
něco zůstalo nedoděláno nebo neuklizeno. My budeme celou stavbu procházet,
ale můžeme něco přehlédnout. Každý známe své okolí nejlépe.
J.D.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 9.11., 23.11., 7.12., 21.12., 28.12., 12.1.2013
Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 17.12.2012.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22.12.2012 a skončí ve středu 2.1.2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2013.
MŠ Lelekovice zve v pátek 9.11.2012 od 9.00 hod. maminky s malými dětmi
na pohádku „Ferda mravenec“- divadla Genus ,vstupné 50,- Kč.
Adventní čas v MŠ: Děti se účastní na výzdobě knihovny - akce „Andělská
knihovna“, darují své výrobky pro druhé na Farní charitativní jarmark.
5.12.2012 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu ve školce.
14.12.2012 Vánoční koledování a výstava dětského keramického Betlému, veřejná sbírka na opravu varhan, vánoční dárky od dětí.
20.12.2012 Zdobení stromečků u kostela, zpívání koled na kůru, prohlídka
historických varhan.
TJ Sokol Lelekovice nabízí použité, zachovalé heraklitové desky 50cm x
200cm, tl. 3cm za odvoz, tel.604 826 122, p. Lecián.
TJ Sokol Lelekovice prosí občany, kteří mají doma historické fotografie nebo dokumenty týkající se TJ Sokolu i obce o jejich zapůjčení - vrátíme nepoškozené. Kontaktujte p. Chlupa, tel: 541 232 268 nebo p. Leciána.
Ekodvůr Lelekovice - provozní doba v období zimního času St 16.00-17.30
hod., So 9.00-12.00 hod.. Dále upozorňuje občany, že od měsíce listopadu se
nebude brát suť. V měsíci prosinci bude naposledy otevřeno v sobotu
22.12.2012, ve středu 26.12. a v sobotu 29.12.2012 - zavřeno.
V sobotu 10.11.2012 se uskuteční „Kácení máje“ - večer od 20.00 hod lelekovičtí stárci a stárky zvou občany na sokolovnu na Oldies party & DJ Béďa
Konvica - přijďte si poslechnout a zatančit na hity z let dávno minulých, které
jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější.
Lesy ČR budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice od 5.12.
do 7.12.2012.

Jak se žije „základce“?
Již 2 měsíce užíváme novou přístavbu školy. Jak se nám žije? A jak slouží?
To si mohli naši občané prohlédnout na vlastní oči v půlce října, kdy se konal „den
otevřených dveří“.Nám, coby přímým uživatelům, nové prostory slouží dokonale.Od začátku tohoto školního roku máme dojem, jakoby dětí nějak ubylo (není to
pravda, je nás už 142). Hemžení na chodbách během přestávek je mnohem přehlednější a bezpečnější - větší plocha dělá divy…. A samozřejmě to nejdůležitější,
děti se mají kde učit. Dostali jsme moderně a nadčasově pojatý prostor, který lze
pro výuku naprosto perfektně využít. Za to patří náš velký dík panu architektu
Gustavu Křivinkovi a většině našich zastupitelů, kteří tuto variantu moudře a prozíravě schválili. Díky netypickému tvaru nám zůstal naprosto funkční dvůr, který
slouží pro pobyt a relaxaci žáků, a to nejen o přestávkách. Všechny ostatní varianty
stavby byly navrženy tak, že dvůr by byl přístavbou znehodnocen.Tím by ovšem
vznikla obci povinnost podle Vyhl. 410/2005 Sb. vybudovat novou plochu
k relaxaci žáků. Jednalo by se o značnou finanční částku a těžko řešitelný problém,
vzhledem k terénu školního pozemku.Dále moc děkujeme četným sponzorům z řad
rodičů a zastupitelům z obce Česká, kteří schválili finanční dar na zařízení třídy.
Díky této nezištné pomoci mohou naše děti navštěvovat školu, která je moderní
nejen svým duchem, ale i vybavením.
A to se nám všem v budoucnosti určitě mnohokrát vyplatí!
Mikaušová H., ředitelka ZŠ
Tento podzim byl pro naši školu velmi úspěšný. Zúčastnili jsme se Empíka
na Vranově (což je branná soutěž). Z 66 družstev jsme získali 3. a 4. místo. Chceme poděkovat našim reprezentantům K. Zemanové, A. Odcházelovi, O. Bařinkovi,
M. Čuprovi, J. Hudečkovi a S. Gladišové za úspěšná vystoupení i na okresním přeboru v běhu v Želešicích (3.místo). Organizovali jsme už 13. ročník
„Trilku“, kde se počítá, jezdí na kole a běhá. Na hasičku přijelo asi
70 závodníků. Akce proběhla v mrazivém dopoledni.Vítězi byli
všichni závodníci z Lipůvky, Vranova a Lelekovic. Obci děkujeme
za každoroční finanční pomoc při organizaci triatlonu. Škola oslavila
své 125 výročí dnem otevřených dveří. V sobotu si školu, i s novou
přístavbou, prohlédlo široké spektrum občanů, kteří mají upřímný zájem o dění v
naší obci.
D. Peterka

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: Závěrečná část z historie hasičského sboru. V roce 1948 se
začalo se stavbou nové požární zbrojnice, avšak skutečný pokrok ve stavbě začal
až v roce 1952, kdy se začal o stavbu starat předseda MNV Vil. Milion a Karel
Kott (č.p.182). Za brigádnické pomoci občanů a příslušníků sboru i podpory MNV
se podařilo do konce roku 1955 téměř stavbu dokončit a ještě téhož roku tam přestěhovat veškerou techniku.Dorostenecké družstvo založené v roce 1949 se stalo
později základem požárního sboru.Do výzbroje se podařilo získat přenosný agregát

vitostí svojí revizní šachtou. Zástupci stavby musí každému vyznačit místo, kde
zrealizovaná odbočka končí. Pokud není vyvedena min. půl metru
za komunikaci, musí ji prodloužit. Napojení domovních přípojek na kanalizaci,
která se z důvodu zimního období nepodaří uskutečnit ještě v letošním roce, se
mohou dokončit v jarních měsících. Informace o skutečných nákladech na stavbu
a související práce uvedeme po závěrečném vyúčtování v některém z příštích
zpravodajů. Závěrem mi dovolte poděkovat všem za trpělivost při snášení negativních dopadů, které nám stavba přinesla. Teď už snad budeme mít jenom radost
z toho, že jsme něco udělali pro zlepšení NAŠEHO životního prostředí. Ještě
bych poprosil o předání informací z Vašeho bezprostředního okolí, kde po stavbě
něco zůstalo nedoděláno nebo neuklizeno. My budeme celou stavbu procházet,
ale můžeme něco přehlédnout. Každý známe své okolí nejlépe.
J.D.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

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 16.12.2012 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Program: Dietrich Buxtehude-Herr, wenn ich nur dich habe, kantáta pro soprán sólo a orchestr BuxWV 39, Jules Massenet - Pastorela et fugue, César
FrancŽalm 150, koncert bude provázen texty z biblické knihy Píseň písní.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna, soprán:
Lenka Ďuricová, varhany: Martin Jakubíček, diriguje: Tomáš Krejčí
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

 Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 9.11., 23.11., 7.12., 21.12., 28.12., 12.1.2013
 Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 17.12.2012.
 ZŠ Lelekovice oznamuje, že vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu

22.12.2012 a skončí ve středu 2.1.2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2013.
 MŠ Lelekovice zve v pátek 9.11.2012 od 9.00 hod. maminky s malými dětmi
na pohádku „Ferda mravenec“- divadla Genus ,vstupné 50,- Kč.
 Adventní čas v MŠ: Děti se účastní na výzdobě knihovny - akce „Andělská
knihovna“, darují své výrobky pro druhé na Farní charitativní jarmark.
5.12.2012 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu ve školce.
14.12.2012 Vánoční koledování a výstava dětského keramického Betlému, veřejná sbírka na opravu varhan, vánoční dárky od dětí.
20.12.2012 Zdobení stromečků u kostela, zpívání koled na kůru, prohlídka
historických varhan.
 TJ Sokol Lelekovice nabízí použité, zachovalé heraklitové desky 50cm x
200cm, tl. 3cm za odvoz, tel.604 826 122, p. Lecián.
 TJ Sokol Lelekovice prosí občany, kteří mají doma historické fotografie nebo dokumenty týkající se TJ Sokolu i obce o jejich zapůjčení - vrátíme nepoškozené. Kontaktujte p. Chlupa, tel: 541 232 268 nebo p. Leciána.
 Ekodvůr Lelekovice - provozní doba v období zimního času St 16.00-17.30
hod., So 9.00-12.00 hod.. Dále upozorňuje občany, že od měsíce listopadu se
nebude brát suť. V měsíci prosinci bude naposledy otevřeno v sobotu
22.12.2012, ve středu 26.12. a v sobotu 29.12.2012 - zavřeno.
 V sobotu 10.11.2012 se uskuteční „Kácení máje“ - večer od 20.00 hod lelekovičtí stárci a stárky zvou občany na sokolovnu na Oldies party & DJ Béďa
Konvica - přijďte si poslechnout a zatančit na hity z let dávno minulých, které
jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější.
 Lesy ČR budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice od 5.12.
do 7.12.2012.

Předvánoční a vánoční akce
 V sobotu 24.11.2012 v 16.30 hod. bude v sokolovně v













České výstava výrobků a promítání filmu Uganda-trpící
perla Afriky, který je o problému dětských vojáků.
V neděli 25.11.2012 se uskuteční ve 14.30 hod. v sokolovně v České 12. Farní charitativní jarmark. Přijďte prožít
příjemné odpoledne a podpořit projekt pomoci dětem z
Ugandy-diecéze Lira, které ztratily rodiče během války nebo z důvodu HIV/
AIDS a jsou vystaveny zneužívání, dětské práci. Na všechny se těší Vaši jarmarečníci.
V sobotu 1.12.2012 od 9.00 - 16.00 hod. Výtvarné studio Harlekýn a BCA
dílna zvou na Vánoční prodejní výstavu keramiky, která se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Lelekovice. Na výstavě kromě keramiky můžete vidět a
zakoupit výrobky z pedigu, skla, textilu, korálky a další drobné dárkové předměty. Součástí výstavy bude také fotovýstava z práce kurzů keramiky a dílen
ručních technik. Přijďte si zpříjemnit adventní čas. Všechny srdečně zveme.
V úterý 11.12.2012 v 18.00 hod. čtení v knihovně.
V pátek 14.12.2012 od 16.00 hod. proběhne Vánoční koledování v MŠ a výstava dětského keramického Betlému. Srdečně zveme rodiče i širší veřejnost.
Výtěžek koledování bude věnován na obnovu lelekovických varhan.
V pondělí 24.12.2012 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
Ve středu 26.12.2012 v 16.00 hod. společné koledování u vánočního stromu
na náměstí.
V úterý 1.1.2013 ve 14.00 hod. výstup na rozhlednu „Babí lom“.
V neděli 6.1.2013 Vánoční koncert v Lelekovickém kostele, čas bude upřesněn na plakátech.

Poděkování
Kovaříkovi ze Zahumení děkují touto cestou všem hasičům za rychlý a precizní zásah při likvidaci poruchy vodovodní přípojky zvlášť, kdy se tak stalo v
brzkých ranních hodinách v měsíci září. Ještě jednou vřelé díky.
———————————————————————————————Obecní úřad děkuje p. Anně Svobodové a všem občanům, kteří pomáhají s pravidelným úklidem prostorů před kostelem a kolem hřbitovů.
Lékařská služba první pomoci
Pohotovost na území města Brna zajišťuje:
Pro dospělé - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, Po-Pá 17.00-7.00 hod., víkendy a svátky nepřetržitě, tel. 545 538 538.
Pro děti - Dětská nemocnice, Černopolní Brno, Po-Pá 15.30 - 7.00 hod., víkendy
a svátky nepřetržitě, tel. 532 234 935.
Stomatologie - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, 17.00 - 7.00 hod., víkendy
a svátky nepřetržitě, tel. 545 538 421.

Obecní úřad Lelekovice - úřední hodiny
Starosta - Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Kancelář - Po, St 8.00 - 11.15 hod., 12.15 - 17.00 hod. - ověřování podpisů a
listin, evidence obyvatel, pokladna, czech-point, mimo úřední hodiny po telefonické domluvě na tel. 541 232 223, 541 232 162. Pověřený úřad pro Obec
Lelekovice je Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, tel. 541 422 311 podatelna , úřední hodiny Po, St 7.30 - 11.30 hod., 12.30 - 17.00 hod., občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel - až do
18:30! Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě. Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor stavební a vodoprávní, Odbor dopravy, Odbor životního
prostředí, Odbor správní a vnitřních věcí - vydávání občanských průkazů a
pasů, matrika, Odbor sociálních věcí a prevence.
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 2013.
Inzeráty: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i Lelekovicích a okolí, ve vlastnictví
možno i s chatou. Finance mám, tel.: 774 248 403.
Koupím pozemek v Brně i Lelekovicíh a okolí, pokud možno stavební (menší i
větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

Uzávěrka 26.10.2012
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Zkušební provoz ČOV byl zahájený
Mnohaleté úsilí se sháněním finančních prostředků na akci „Kanalizace a
ČOV - Lelekovice“ bylo završeno v říjnu 2010, kdy byly podepsány všechny
smlouvy a zahájeny vlastní práce na její realizaci. Žádná jiná stavba v obci nebyla
tak nákladná a rozsáhlá s dopadem na
každého z nás. Všichni jsme věděli, že
liniová stavba život v obci ovlivní zásadním způsobem, chyběly nám ale osobní
zkušenosti, měli jsme pouze zprostředkované informace z obcí, které měly stavbu
kanalizace již za sebou. Dnes jsou již
všechny kanalizační řady hotovy, čistírna
pracuje ve zkušebním provozu a mnozí
z nás jsme na kanalizaci už napojeni. Čistírna je navržena jako mechanickobiologická s aerobní stabilizací kalu. Základními objekty jsou aktivační nádrže, které svým objemem zajistí eliminaci znečištění jak uhlíkového, tak nutrietů a dosazovací nádrže k zajištění separace biologického kalu. V odtokové šachtě je nainstalována sonda na měření obsahu fosforu ve vypouštěné vyčištěné vodě, která při zjištění zvýšení obsahu fosforu nad stanovenou mez aktivuje stanici chemického srážení.
V provozní budově je hlavní rozvaděč,
prostor pro mechanické předčištění a
dmychadla, která dodávají vzduch pro
provzdušňování aktivačních nádrží.
ČOV má automatickou regulaci čistícího procesu. V květnu, při příležitosti
„Dne Ponávky“, chceme pro zájemce
u s k u t eč n i t p r o h l í d k u č i s t í r n y
s odborným výkladem. Během listopadu
budou dokončeny zbývající práce související s kanalizací, které nám stavbu
ještě připomínají. V polovině prosince by měla proběhnout kolaudace celého díla. I
nadále se budou provádět domovní přípojky. U každého domu je vysazena odbočka,
která by měla končit 0,5 metru za obrubníkem. Na tuto se napojují vlastníci nemo-

vitostí svojí revizní šachtou. Zástupci stavby musí každému vyznačit místo, kde
zrealizovaná odbočka končí. Pokud není vyvedena min. půl metru
za komunikaci, musí ji prodloužit. Napojení domovních přípojek na kanalizaci,
která se z důvodu zimního období nepodaří uskutečnit ještě v letošním roce, se
mohou dokončit v jarních měsících. Informace o skutečných nákladech na stavbu
a související práce uvedeme po závěrečném vyúčtování v některém z příštích
zpravodajů. Závěrem mi dovolte poděkovat všem za trpělivost při snášení negativních dopadů, které nám stavba přinesla. Teď už snad budeme mít jenom radost
z toho, že jsme něco udělali pro zlepšení NAŠEHO životního prostředí. Ještě
bych poprosil o předání informací z Vašeho bezprostředního okolí, kde po stavbě
něco zůstalo nedoděláno nebo neuklizeno. My budeme celou stavbu procházet,
ale můžeme něco přehlédnout. Každý známe své okolí nejlépe.
J.D.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 9.11., 23.11., 7.12., 21.12., 28.12., 12.1.2013
Předpokládaný termín veřejného jednání zastup. obce je dne 17.12.2012.
ZŠ Lelekovice oznamuje, že vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22.12.2012 a skončí ve středu 2.1.2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2013.
MŠ Lelekovice zve v pátek 9.11.2012 od 9.00 hod. maminky s malými dětmi
na pohádku „Ferda mravenec“- divadla Genus ,vstupné 50,- Kč.
Adventní čas v MŠ: Děti se účastní na výzdobě knihovny - akce „Andělská
knihovna“, darují své výrobky pro druhé na Farní charitativní jarmark.
5.12.2012 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu ve školce.
14.12.2012 Vánoční koledování a výstava dětského keramického Betlému, veřejná sbírka na opravu varhan, vánoční dárky od dětí.
20.12.2012 Zdobení stromečků u kostela, zpívání koled na kůru, prohlídka
historických varhan.
TJ Sokol Lelekovice nabízí použité, zachovalé heraklitové desky 50cm x
200cm, tl. 3cm za odvoz, tel.604 826 122, p. Lecián.
TJ Sokol Lelekovice prosí občany, kteří mají doma historické fotografie nebo dokumenty týkající se TJ Sokolu i obce o jejich zapůjčení - vrátíme nepoškozené. Kontaktujte p. Chlupa, tel: 541 232 268 nebo p. Leciána.
Ekodvůr Lelekovice - provozní doba v období zimního času St 16.00-17.30
hod., So 9.00-12.00 hod.. Dále upozorňuje občany, že od měsíce listopadu se
nebude brát suť. V měsíci prosinci bude naposledy otevřeno v sobotu
22.12.2012, ve středu 26.12. a v sobotu 29.12.2012 - zavřeno.
V sobotu 10.11.2012 se uskuteční „Kácení máje“ - večer od 20.00 hod lelekovičtí stárci a stárky zvou občany na sokolovnu na Oldies party & DJ Béďa
Konvica - přijďte si poslechnout a zatančit na hity z let dávno minulých, které
jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější.
Lesy ČR budou prodávat vánoční stromky ve dvoře OÚ Lelekovice od 5.12.
do 7.12.2012.

Jak se žije „základce“?
Již 2 měsíce užíváme novou přístavbu školy. Jak se nám žije? A jak slouží?
To si mohli naši občané prohlédnout na vlastní oči v půlce října, kdy se konal „den
otevřených dveří“.Nám, coby přímým uživatelům, nové prostory slouží dokonale.Od začátku tohoto školního roku máme dojem, jakoby dětí nějak ubylo (není to
pravda, je nás už 142). Hemžení na chodbách během přestávek je mnohem přehlednější a bezpečnější - větší plocha dělá divy…. A samozřejmě to nejdůležitější,
děti se mají kde učit. Dostali jsme moderně a nadčasově pojatý prostor, který lze
pro výuku naprosto perfektně využít. Za to patří náš velký dík panu architektu
Gustavu Křivinkovi a většině našich zastupitelů, kteří tuto variantu moudře a prozíravě schválili. Díky netypickému tvaru nám zůstal naprosto funkční dvůr, který
slouží pro pobyt a relaxaci žáků, a to nejen o přestávkách. Všechny ostatní varianty
stavby byly navrženy tak, že dvůr by byl přístavbou znehodnocen.Tím by ovšem
vznikla obci povinnost podle Vyhl. 410/2005 Sb. vybudovat novou plochu
k relaxaci žáků. Jednalo by se o značnou finanční částku a těžko řešitelný problém,
vzhledem k terénu školního pozemku.Dále moc děkujeme četným sponzorům z řad
rodičů a zastupitelům z obce Česká, kteří schválili finanční dar na zařízení třídy.
Díky této nezištné pomoci mohou naše děti navštěvovat školu, která je moderní
nejen svým duchem, ale i vybavením.
A to se nám všem v budoucnosti určitě mnohokrát vyplatí!
Mikaušová H., ředitelka ZŠ
Tento podzim byl pro naši školu velmi úspěšný. Zúčastnili jsme se Empíka
na Vranově (což je branná soutěž). Z 66 družstev jsme získali 3. a 4. místo. Chceme poděkovat našim reprezentantům K. Zemanové, A. Odcházelovi, O. Bařinkovi,
M. Čuprovi, J. Hudečkovi a S. Gladišové za úspěšná vystoupení i na okresním přeboru v běhu v Želešicích (3.místo). Organizovali jsme už 13. ročník
„Trilku“, kde se počítá, jezdí na kole a běhá. Na hasičku přijelo asi
70 závodníků. Akce proběhla v mrazivém dopoledni.Vítězi byli
všichni závodníci z Lipůvky, Vranova a Lelekovic. Obci děkujeme
za každoroční finanční pomoc při organizaci triatlonu. Škola oslavila
své 125 výročí dnem otevřených dveří. V sobotu si školu, i s novou
přístavbou, prohlédlo široké spektrum občanů, kteří mají upřímný zájem o dění v
naší obci.
D. Peterka

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování z r.1963: Závěrečná část z historie hasičského sboru. V roce 1948 se
začalo se stavbou nové požární zbrojnice, avšak skutečný pokrok ve stavbě začal
až v roce 1952, kdy se začal o stavbu starat předseda MNV Vil. Milion a Karel
Kott (č.p.182). Za brigádnické pomoci občanů a příslušníků sboru i podpory MNV
se podařilo do konce roku 1955 téměř stavbu dokončit a ještě téhož roku tam přestěhovat veškerou techniku.Dorostenecké družstvo založené v roce 1949 se stalo
později základem požárního sboru.Do výzbroje se podařilo získat přenosný agregát

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 16.12.2012 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Program: Dietrich Buxtehude-Herr, wenn ich nur dich habe, kantáta pro soprán sólo a orchestr BuxWV 39, Jules Massenet - Pastorela et fugue, César
FrancŽalm 150, koncert bude provázen texty z biblické knihy Píseň písní.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna, soprán:
Lenka Ďuricová, varhany: Martin Jakubíček, diriguje: Tomáš Krejčí
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

Předvánoční a vánoční akce
V sobotu 24.11.2012 v 16.30 hod. bude v sokolovně v
České výstava výrobků a promítání filmu Uganda-trpící
perla Afriky, který je o problému dětských vojáků.
V neděli 25.11.2012 se uskuteční ve 14.30 hod. v sokolovně v České 12. Farní charitativní jarmark. Přijďte prožít
příjemné odpoledne a podpořit projekt pomoci dětem z
Ugandy-diecéze Lira, které ztratily rodiče během války nebo z důvodu HIV/
AIDS a jsou vystaveny zneužívání, dětské práci. Na všechny se těší Vaši jarmarečníci.
V sobotu 1.12.2012 od 9.00 - 16.00 hod. Výtvarné studio Harlekýn a BCA
dílna zvou na Vánoční prodejní výstavu keramiky, která se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Lelekovice. Na výstavě kromě keramiky můžete vidět a
zakoupit výrobky z pedigu, skla, textilu, korálky a další drobné dárkové předměty. Součástí výstavy bude také fotovýstava z práce kurzů keramiky a dílen
ručních technik. Přijďte si zpříjemnit adventní čas. Všechny srdečně zveme.
V úterý 11.12.2012 v 18.00 hod. čtení v knihovně.
V pátek 14.12.2012 od 16.00 hod. proběhne Vánoční koledování v MŠ a výstava dětského keramického Betlému. Srdečně zveme rodiče i širší veřejnost.
Výtěžek koledování bude věnován na obnovu lelekovických varhan.
V pondělí 24.12.2012 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
Ve středu 26.12.2012 v 16.00 hod. společné koledování u vánočního stromu
na náměstí.
V úterý 1.1.2013 ve 14.00 hod. výstup na rozhlednu „Babí lom“.
V neděli 6.1.2013 Vánoční koncert v Lelekovickém kostele, čas bude upřesněn na plakátech.

v ceně 20.000 Kčs a vyřazenou cisternu, u které požárníci provedli generální opravu. Sbor má ve svém vybavení také automobilovou cisternu o obsahu 3.200 litrů
připravenou i v zimě kdykoliv zasáhnout. Pro vyhlášení poplachu slouží místní rozhlas a požárníky zřízená siréna umístěná na skále nad požární zbrojnicí. K rychlému
svolání zásahové jednotky mají její členové polní telefony připojené do požární
zbrojnice. Z výtěžků různých zábav byly zakoupeny záložní motory do vozidel a
další potřebná zařízení. Od roku 1954 se zúčastňují
družstva našeho sboru
celostátní soutěže v požárním sportu, kde obsazují zpravidla přední místa. V rámci
sboru pracují dva pionýrské kroužky požární ochrany, ve kterých se vychovávají
další nástupci. Za posledních 10 roků zasahoval požární sbor u 16ti požárů. V minulém roce 4 družstva vykonala celkem 71 cvičení a zúčastnila se 45 školení uskutečněných v zimním období. Výsledkem bylo, že 25 požárníků získalo odznak
„Vzorný požárník“ II. a III. stupně, 12 pionýrů získalo odznak „Mladý požárník“.
To je velmi stručný přehled práce, kterou členové sboru provádí. Za tímto skromným přehledem se skrývají stovky brigádnických hodin a dalšího času věnovaného
ve prospěch nejen sboru, ale i celé obci. Velikou zásluhu na tak dobré práci požárního sboru mají nejen aktivní členové, ale zejména současný velitel Vlad. Beran a
předseda Jiří Kudla. V předstihu požárníci oslavili v neděli 18. srpna 1963 na veřejné schůzi 80 let (založ.1884) trvání sboru. Rozsáhlou zprávu o činnosti přednesl
Vlad. Beran. Při této příležitosti obdrželi staří členové pochvalná uznání za svoji
práci a mladí požárníci obdrželi odznaky. Odpoledne provedli požární jednotky na
návsi u transformátoru námětové cvičení, večer v upravených garážích zbrojnice
byla přátelská zábava s „Hluchavkou“a reprodukovanou hudbou. V neděli 25. srpna
shořelo asi 1,5 ha pšenice a velký stoh slámy pod Březinou - na Chmelníku. Požár
vznikl od jiskry jedoucího vlaku. Obilí na postiženém lánu bylo pokoseno jen zčásti
a nebyla dodržena požadovaná vzdálenost 15 m sklizeného obilí s příslušným zoráním bezpečnostního pásu. JZD tak vznikla velká škoda, navíc požární jednotky i z
okolních vesnic nemohly účinně zasáhnout pro velký vítr. A nedostatek vody. S
pomocí našich občanů se podařilo alespoň zachránit od ohně pytle s obilím. V Jednotném zemědělském družstvu byl z funkce předsedy odvolán Ol. Beran. Nahradil
jej Fr. Trenz. Nejstarší občanka naší obce paní Fr. Střítežská (č.d. 112) zemřela 27.
srpna 1963. Bylo jí 88 roků. TJ Sokol postavila v zahradě u Kinclů nad studní novou čerpací stanici, ze které čerpá vodu pro sokolovnu. Je zděná, izolovaná proti
zamrznutí a opatřená novým výkonným čerpadlem. Podzim jaký dlouho nebyl, poznamenal kronikář. Teplota u nás koncem října a začátkem listopadu stoupla až na
17 °C a příroda se začala probouzet k novému životu. Kvetly jahody i sedmikrásky.Mnozí občané to vítají, ušetří na topení uhlí. Svaz požární ochrany uspořádal
tradiční Václavské hody. Průvod krojovaných stárků a stárek prošel vesnicí a skončil pod májkou na Skalce. Večer se konala hodová zábava v sokolovně.
Z.Chlup-kronikář
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