Z OBECNÍ KRONIKY
Již ve svém 3. příspěvku do zpravodaje v únoru 2001
jsem psala obšírněji o osudu naší kroniky po celou dobu jejího
trvání. Jen stručně: v r. 1940 byla obecní kronika z vyšší moci
úřední odevzdána Okresnímu úřadu v Brně a o dalším psaní
kroniky rozhodla rada MNV až v r. 1955. Těchto chybějících téměř 16 let velmi
stručně sepsal následně další v řadě kronikářů pan Josef Dvořáček z Mor. Knínic.
Marně jsem Vás vyzývala k tomu, abyste svými vzpomínkami, vyprávěním, nebo
alespoň fotografiemi doplnili a oživili tuto velmi stručnou část kroniky. Nikdo se
neozval a pamětníků ubývá. Proto budu nadále psát pouze to, co ze stručných
poznámek pana Dvořáčka stojí za zveřejnění a dále bych se vrátila k nejstarší historii
naší obce, kterou nám pan Josef Dvořáček dokonale zmapovanou a píše o ní ve II.
díle kroniky pod titulem „Historie obce Lelekovice“. Ale to až později. Dnes se ještě
vrátíme k 50. létům 20. století, době kterou již většina z Vás prožila.Rok 1950 - od
1.ledna vede se v Lelekovicích matrika narozených, zemřelých a sňatků. Matriky jsou
vedeny pro Lelekovice, Českou, Ivanovice a Vranov. Matrikářem byl ustanoven Jan
Tatera. Obřadní sňatková síň byla nejprve ve škole, od 1. září 1951 v radnici. První
sňatek uzavřeli zde Alois a Blažena Kolaříkovi. Obec jim dala svatební dar 5.000,Kčs. 7. března 1950 ustanovil se zde přípravný výbor Jednotného zemědělského
družstva, ale založeno dosud nebylo. Hostinec v radnici č.75 a hostinec Josefa
Hrazdiry č.127 byly zrušeny. V radnici č.75 byla zřízena družstevní prádelna. R. 1951
- od 26. února byly opět zavedeny potravinové lístky na chléb, mouku a pečivo,
protože spotřeba těchto na volném trhu tak stoupla, že ohrozila plynulé zásobování.
Od 1. března používá předseda MNV při slavnostních příležitostech bronzového
státního znaku. Tento státní znak má hedvábnou stuhu v národních barvách a mívá
jej předseda zavěšený kolem krku. Rodičovské sdružení žádalo MNV o zřízení
mateřské školy. V obci však nebylo volné místnosti a tak bylo rozhodnutí o jejím
zřízení odloženo. Dům č. 264 i se zahradou byl přidělen ONV do vlastnictví MNV /
dnes zdravotní středisko/. Čsl. církev koná své bohoslužby v národní škole. Dnem
30. června stouply ceny potravin a lihovin na volném trhu. R. 1952 - od 15. února
zahájilo zde činnost zdravotní středisko v domě čís. 261 /dnes zubní a dětské odd./,
které bylo zřízeno zásluhou sociál.zdravotního referenta Josefa Plevy. Od 20. - 25.
května byly přes noc tak silné mrazy, že úplně promrzly brambory, kukuřice, fazolky,
rajská jablíčka, jakož i třešně a ořechy. V tomto roce bylo započato se stavbou
požární zbrojnice. Cesta ke zdravotnímu středisku byla upravena brigádami, bylo
odpracováno 4500 hod. a tím ušetřeno obci asi 290 tis. Kč.
Jarmila Chlupová - kronikářka
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -11.1., 25.1.,

• Od 21. ledna do 31. března 2008

8.2. , 22.2., 7.3.2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 25.2. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Žádáme občany, aby v zimním období, z
důvodu údržby vozovek, omezili
parkování na místních komunikacích.
Automobily odstavené na silnicích
znemožňují prohrnování a následné
sypání komunikací.
• Dále připomínáme majitelům nemovitostí
povinnost starat se o chodníky přilehlé k
nemovitostem, bez ohledu na jejich
vlastnictví (sypání, odhrnování, úklid).
!!! Upozornění !!!
• Lékařskou službu první pomoci pro
dospělé zajišťuje Úrazová nemocnice
Brno, tel: 545 538 538.
• Lékařskou službu první pomoci pro
děti zajišťuje Dětská nemocnice Brno,
tel: 532 231 111.
• Stomatologickou pohotovost zajišťuje
Stomatologické centrum Brno, Karáskovo
nám. 11, tel: 548 424 242.
• Službu ohledání zemřelých v
nepracovní dny zajišťuje Nemocnice
Tišnov, tel: 549 410 330 nebo 549 436
034.

bude OÚ Lelekovice vybírat poplatky
za svoz komunálního odpadu (dle
tabulky), užívání dešťové kanalizace
(50,- Kč za nemovitost) a poplatek za
psy - jeden 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč. Upozorňujeme, že v
době od 18.2. do 22.2.2008 (jarní
prázdniny) bude kancelář obecního
úřadu, z důvodu čerpání řádné
dovolené, uzavřena. V tomto týdnu
nebude možné poplatky uhradit.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7dní

0-1

400,- Kč

2

720,- Kč

800,- Kč

3

1020,- Kč

1200,- Kč

4

1280,- Kč

1600,- Kč

5

1500,- Kč

1640,- Kč

6

1680,- Kč

7

1820,- Kč

8

1920,- Kč

9

1980,- Kč

10

2000,- Kč

• Charita Brno děkuje všem dárcům

Tříkrálové sbírky za příspěvky. Sbírka
proběhla v naší obci 5. ledna a vybralo
se celkem 38.083,- Kč a 700 Bg.frank.
• Dne 25.11.2007 se uskutečnil VII.
Farní charitativní jarmark v Sokolovně
v České. Tradičně zajímavé a
inspirativní zboží vyrobené rukama
dobrovolníků i dětí z naší základní
školy a věnované do prodeje zvalo k
nákupu, bufet s občerstvením z
kuchyně i udírny zase k příjemnému
posezení při sledování bohatého
kulturního programu. Hudební
vystoupení lelekovického chrámového
sboru Magnificat, dětského sboru
Lelkováček, trubačů pana učitele
Pálenského, Přikrylova kvarteta
vokálně-instrumentálních skupin
BoDec a Bačaračičevapčiči příjemně
obohatila letošní jarmark. Letos jsme
finančně podpořili další projekt
Papežského misijního díla - výstavbu
zdravotního centra pro léčbu
podvyživených dětí a výuku jejich
matek ve farnosti Matiya (MalawiAfrika) částkou 63.321,50 Kč. Všem,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke
zdaru letošního jarmarku, patří veliké
díky. V letošním roce na VIII. Farním
charitativním jarmarku se těší na
shledanou Vaše Jarmarečnice a
Jarmarečníci.
• MŠ Lelekovice upřímně děkuje všem
rodičům a přátelům školy, kteří naši
činnost materiálně a finančně
podporují. Za Vašeho přispění jsme v
uplynulém roce vybavili školní zahradu
novým zahradním nábytkem (celkem
za 17.000,-Kč). Oceňujeme Váš zájem

o zlepšování podmínek předškolního
vzdělávání našich dětí.
• Informace k zápisu do mateřské školy:
Vydávání přihlášek k docházce dětí ve
školním roce 2008 - 2009 proběhne v
květnu t.r.. Odůvodnění: vzhledem k
omezení počtu přijímaných dětí z
důvodu integrace a odkladů školní
docházky bude volný kapacitní stav
znám až v průběhu měsíce června.
Rozhodovat o přijetí dětí budeme podle
těchto kritérií: 1) Přednostně budou
přijímány všechny děti, které v
následujícím školním roce zahájí školní
docházku (Školský zákon). 2) Dále
budou děti přijaty podle věku (od
nejstarších po nejmladší), které budou
ve škol. r. 2008 - 2009 navštěvovat MŠ
celodenně a budou mít trvalý pobyt v
obci Lelekovice. 3) K využití zbývající
kapacity mohou být přijímány děti,
kterým zákonní zástupci omezí
docházku např. z důvodu pobírání
sociálních dávek a budou mít trvalý
pobyt v obci Lelekovice, a to podle věku
(od nejstarších po nejmladší). 4) Ostatní
žadatelé z jiných obcí podle zvolené
délky docházky v pořadí uvedeném v
bodech 2 a 3.
• Zápis dětí do 1. tř. Základní školy
Lelekovice se uskuteční dne
21.1.2008 od 13.00 do 17.00
hod. v budově ZŠ. S sebou
doklad o rodném čísle dítěte a
OP zákonného zástupce.
• Pololetní vysvědčení bude žákům ZŠ
vydáno ve čtvrtek 31.1.2008, v pátek
1.2.2008 jsou pololetní prázdniny. Jarní
prázdniny proběhnou od 18.2. do
22.2.2008.

Pozor na vandalství !!!
Vyzýváme občany ke zvýšené pozornosti. Množí se případy poškozování
odpadkových košů a laviček na autobusových zastávkách. Děje se tak většinou v
noci o víkendech. Prosíme případné svědky o nahlášení jmen pachatelů na obecní
úřad. Nejedná se o žalování, falešná solidarita připravuje obec, nás všechny, o
peníze. Rovněž podezřelý pohyb vozidel kolem kontejnerových stání na separovaný
odpad stojí za pozornost. Ve středu 9.1. neznámý pachatel odcizil kontejner 1100 l
na papír z místa u čerpací stanice. Tím vznikla obci škoda 10.000,- Kč.
• V měsíci únoru se v zasedací místnosti OÚ Lelekovice uskuteční povídání „Cesta

na kole“ po Sýrii a Maroku pana Jiřího Čefelina. Předběžné termíny jsou stanoveny
na pátek 8.2. a 22.2.2008 vždy v 18.00 hod. – ještě bude upřesněno na plakátech.
• Studio „L“ pořádá v termínu 26.7. - 9.8.2008 letní tábor. Více na www.taborl.wz.cz.
Z činnosti jednotky SDH obce Lelekovice
Jednotka SDH obce Lelekovice zasahovala v loňském roce u 15
zásahů. Z tohoto počtu bylo 10 požárů, přičemž u čtyřech požárů jsme
zasahovali v katastrálním území obce Lelekovice, u dalších požárů jsme
zasahovali 3x v Kuřimi, 1x v Mokré Hoře. Další zásahy tvořily technické
pomoci, sem patří odstranění spadených stromů po silném větru a odčerpání vody.
V polovině prosince jsme uspořádali výroční valnou hromadu sboru, kde jsme
zhodnotili naši činnost za rok 2007. V sobotu 15. prosince jsme se opět zúčastnili
výcviku v protiplynovém polygonu v Odborném učilišti PO Minist. vnitra v Brně-Líšni.
Poslední zásah v loňském roce byl dne 22. prosince, kdy naše jednotka vyjela k
požáru garáže a dvou osobních automobilů v městské části Brno-Ořešín.
Ing. Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice
Zastupitelstvo obce Lelekovice si Vás dovoluje pozvat
na

12. Obecní reprezentační ples

pořádaný ve spolupráci se Základní školou Lelekovice
v sobotu 26.1.2008 od 20.00 hod. v prostorách sokolovny.
K tanci a poslechu hraje MEDUNKA, vystoupí žáci ZŠ.
Připraveno je taneční vystoupení, bohatá tombola a teplá
kuchyně. Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek s místenkou od pondělí 21. ledna na obecním úřadě.
Zastupitelé obce Lelekovice se obrací na všechny, kteří by se chtěli prezentovat
(případně firmu) formou daru do tomboly připravovaného plesu, že tak mohou učinit
u starosty obce.
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družstva, ale založeno dosud nebylo. Hostinec v radnici č.75 a hostinec Josefa
Hrazdiry č.127 byly zrušeny. V radnici č.75 byla zřízena družstevní prádelna. R. 1951
- od 26. února byly opět zavedeny potravinové lístky na chléb, mouku a pečivo,
protože spotřeba těchto na volném trhu tak stoupla, že ohrozila plynulé zásobování.
Od 1. března používá předseda MNV při slavnostních příležitostech bronzového
státního znaku. Tento státní znak má hedvábnou stuhu v národních barvách a mívá
jej předseda zavěšený kolem krku. Rodičovské sdružení žádalo MNV o zřízení
mateřské školy. V obci však nebylo volné místnosti a tak bylo rozhodnutí o jejím
zřízení odloženo. Dům č. 264 i se zahradou byl přidělen ONV do vlastnictví MNV /
dnes zdravotní středisko/. Čsl. církev koná své bohoslužby v národní škole. Dnem
30. června stouply ceny potravin a lihovin na volném trhu. R. 1952 - od 15. února
zahájilo zde činnost zdravotní středisko v domě čís. 261 /dnes zubní a dětské odd./,
které bylo zřízeno zásluhou sociál.zdravotního referenta Josefa Plevy. Od 20. - 25.
května byly přes noc tak silné mrazy, že úplně promrzly brambory, kukuřice, fazolky,
rajská jablíčka, jakož i třešně a ořechy. V tomto roce bylo započato se stavbou
požární zbrojnice. Cesta ke zdravotnímu středisku byla upravena brigádami, bylo
odpracováno 4500 hod. a tím ušetřeno obci asi 290 tis. Kč.
Jarmila Chlupová - kronikářka
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -11.1., 25.1.,

• Od 21. ledna do 31. března 2008

8.2. , 22.2., 7.3.2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 25.2. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Žádáme občany, aby v zimním období, z
důvodu údržby vozovek, omezili
parkování na místních komunikacích.
Automobily odstavené na silnicích
znemožňují prohrnování a následné
sypání komunikací.
• Dále připomínáme majitelům nemovitostí
povinnost starat se o chodníky přilehlé k
nemovitostem, bez ohledu na jejich
vlastnictví (sypání, odhrnování, úklid).
!!! Upozornění !!!
• Lékařskou službu první pomoci pro
dospělé zajišťuje Úrazová nemocnice
Brno, tel: 545 538 538.
• Lékařskou službu první pomoci pro
děti zajišťuje Dětská nemocnice Brno,
tel: 532 231 111.
• Stomatologickou pohotovost zajišťuje
Stomatologické centrum Brno, Karáskovo
nám. 11, tel: 548 424 242.
• Službu ohledání zemřelých v
nepracovní dny zajišťuje Nemocnice
Tišnov, tel: 549 410 330 nebo 549 436
034.

bude OÚ Lelekovice vybírat poplatky
za svoz komunálního odpadu (dle
tabulky), užívání dešťové kanalizace
(50,- Kč za nemovitost) a poplatek za
psy - jeden 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč. Upozorňujeme, že v
době od 18.2. do 22.2.2008 (jarní
prázdniny) bude kancelář obecního
úřadu, z důvodu čerpání řádné
dovolené, uzavřena. V tomto týdnu
nebude možné poplatky uhradit.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7dní

0-1

400,- Kč

2

720,- Kč

800,- Kč

3

1020,- Kč

1200,- Kč

4

1280,- Kč

1600,- Kč

5

1500,- Kč

1640,- Kč

6

1680,- Kč

7

1820,- Kč

8

1920,- Kč

9

1980,- Kč

10

2000,- Kč

