Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1953 – byl to rok, kdy zemřel jak J.V.Stalin, tak i
Klement Gottwald, kdy se dalším prezidentem republiky stal
Antonín Zápotocký.
V tomto roce měl MNV sedm komisí: zemědělskou, rostlino-lékařskou, výkupu
a výživy, kulturní a školskou, finanční, sociálně-politickou a bezpečnostní.
Byl to rok, kdy došlo k měnové reformě, což je ve II. díle obecní kroniky
popisováno takto: Od 1. do 4.června vyměňovaly se staré peníze za nové. Každý si
mohl vyměnit jen 300,- Kčs starých peněz, za které dostal 60,- Kčs nových, tedy v
poměru 1:5, za ostatní staré peníze dostal za každých 50,- Kčs jednu novou korunu,
tedy v poměru 1:50. Vklady u spořitelen byly vyměňovány do 5.000,- Kčs v poměru
1:5, za dalších 5.000,- Kčs v poměru 1:6,25, za dalších 10.000,- Kčs v poměru 1:10,
za dalších 30.000,- Kčs v poměru 1:25, vklady nad 50.000,- Kčs v poměru 1:5.
Vázané vklady a cenné papíry propadly bez náhrady.
Dnem 1.června byly po14-ti letech zrušeny všechny potravinové lístky a lístky
na průmyslové zboží a nastal volný prodej všeho zboží.
Během první pětiletky bylo v obci odpracováno 57 030 dobrovolných
brigádnických hodin, které představují hodnotu 763.770,– Kčs v nové měně, resp.
skoro 4 miliony ve staré měně a to na opravě národní školy, radnice, na zdravotním
středisku, při budování požární zbrojnice, rozhlasu, na úpravě sokolovny, cest,
mostů, sportovního hřiště a obecního sadu.
Rok 1954 - rok voleb do místních, okresních a krajských národních výborů. Od
těchto voleb měl zdejší MNV opět jen 12 členů, přibyla komise pro vnitřní obchod,
stavebně technická a bytová.
V rámci akce M 5 plánována cesta k požární zbrojnici a cesta Pod mlýnem.
Drobným držitelům půdy od 0,5 ha do 2 ha byla předepsána dodávka obilí
3.455 kg a dvaceti-třem zemědělcům 14.811 kg pšenice, 4.001 kg žita, 11.830 kg
ječmene, 2.938 kg ostatních zrnin a 259 kg luštěnin.
Nastává období brigád, dodávek, budování a úspěchů. Příště se tedy
podíváme do dávné historie tohoto území, kterému říkáme domov.
Jarmila Chlupová - kronikářka
• Pouť v Lelekovicích - v neděli 4. května ve 14.00 hod. se uskuteční žehnáním kříže

na Poňavě, následovat bude slavnostní poutní mše v kostele sv. Filipa a Jakuba.
• Zastupitelé obce děkují všem příznivcům za dary poskytnuté do tomboly

12.obecního plesu a všem autorům, kteří přispívají do zpravodaje obce.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 7.3., 21.3.,

4.4., 18.4., 2.5.2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 21.4. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Upozorňujeme občany, že poplatky
za komunální odpad, dešťovou
kanalizaci, psy a nájmy z pozemků,
hrobů a info-tabulí jsou splatné do
31.3.2008.
• OÚ Lelekovice připomíná občanům
povinnost předložit alespoň 1x ročně ke
kontrole doklady o vyvážení splaškových
vod z jímek a septiků.
• Ve středu 7.5.2008 v 16.00 hod. v
přízemí MŠ Lelekovice proběhne
prodejní výstava s názvem: „Adoptuj
panenku, zachráníš dítě“. Prodejní
charitativní akce, při které děti nabídnou
k adopci svoji vlastnoručně vyrobenou
panenku, bude vyústěním tříměsíčního
projektu MŠ - Naše práva. Celá akce
proběhne pod záštitou Unicef. Výtěžek z
prodeje panenek bude použit na
očkování pro jedno dítě, které nemá
zaručenou základní zdravotní péči.
• Žádosti o přijetí dětí do MŠ Lelekovice na
školní rok 2008-2009. Formuláře pro
přijímání dětí si lze vyzvednou v MŠ

Lelekovice ve dnech 12. a 13. května
2008, denně od 10.00-16.00 hod. Děti
budou přijímány podle následujících
kritérií: 1) Přednostně budou přijímány
děti, které v následujícím školním roce
zahájí školní docházku.
2) Dále budou děti přijaty podle věku
(od nejstarších po nejmladší), které
budou ve školním roce 2008/09
navštěvovat MŠ celodenně a mají
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.
Termín pro odevzdání vyplněné žádosti
je 30. květen 2008.
• V sobotu 15.3.2008 se od 9.00 hod.
uskuteční třetí jubilejní turnaj ve
florbale „O děravý míček“. Srdečně
zve TJ Sokol Lelekovice. Přihlášky na
tel.č: 739 073 047.
• V sobotu 29.3.2008 od 15.00 hod.
pořádá studio „L“ a TJ Sokol
Lelekovice „Dětský karneval“.

• ZŠ Lelekovice připravuje ve spolupráci

• V poslední době se opět v obci

s rodiči od 17.3.2008 odpolední
velikonoční dílny pro děti - kroužek
Kotúček.
• Ve středu 30.4.2008 od 16.00 hod.
proběhne na hřišti u hasičky tradiční
„Pálení čarodějnic“.
• Přijďte si každou středu od 19.00 do
20.30 hod. zacvičit aerobik v
tělocvičně ZŠ Lelekovice. Těší se
Zdeňka Lišková.
• K 1.1.2008 je v obci hlášeno k trvalému
pobytu 1578 občanů. Na tento počet se
přepočítává velikost podílu sdílených
daní, který získá obec do svého
rozpočtu. To znamená, že na každého
trvale hlášeného občana připadá obci
určitá finanční částka. Na ty, kteří zde
bydlí, ale hlášeni jsou v jiné obci či
městě, získává podíl jiná obec. V
současné době je těchto případů v
Lelekovicích asi 133, což odpovídá v
přepočtu sdílených daní pro obec roční
ztrátu více než 1 mil. Kč. Není to škoda?

rozmáhá vandalismus (rozbité lavičky
a odpadkové koše, počmárané vše na
čem barva jen trochu drží). Záleží na
nás všech, jestli budeme mít obec
hezkou nebo „přece nebudeme
žalovat“, ale budeme si stěžovat, že je
všechno rozbité a postříkané. Pokud
uvidíte pachatele, neváhejte volat na
dispečink policie na číslo 158. Vyšlou
na místo hlídku, která bude nejblíže.
Jedině přichycením vandala při činu
se nám podaří tento nešvar odstranit.
A o to by nám snad všem mělo jít.
• Informace pro uživatele kabelové
televize v Lelekovicích. Na kmitočtu
168,25 MHz -TV kanál SE 10, zahájil
zkušební pr ovoz Lel ekovický
Infokanál - Studio LTV, který
provozuje TJ Sokol Lelekovice. V
současné době je zde možné
shlédnout „smyčku cca 35 min“.
• Velikonoční prázdniny budou mít děti
ve dnech 20. a 21.3.2008.

• Obec má dlouhodobý záměr vybudovat prostory pro ordinace lékařů ve středu obce.

Reálným řešením je nástavba nebo přístavba obecní samoobsluhy a řeznictví,
samozřejmě bez přerušení jejich provozu. Záměr byl zadán třem architektům, kteří
předložili studie řešení. S vizualizací návrhů se můžete seznámit v průběhu března
a dubna na nástěnce v samoobsluze a na stránkách obce www.lelekovice.cz v
rubrice „oznámení“. Uvítáme Vaše názory, který z návrhů se Vám nejvíce líbí. Sdělit
nám to můžete buď písemně do schránky OÚ nebo na www. stránkách do rubriky
názory. Předem děkujeme za Váš zájem a názor.
Inzeráty:
• Koupím rodinný dům v Brně a okolí k bydlení (větší i menší ve špatném stavu). Jen

solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
• Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.
Tel.: 776 637 839.
• Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.
• Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

Z činnosti JSDH obce Lelekovice
Jednotka SDH obce Lelekovice zasahovala od začátku roku 2008 u
dvou událostí. V prvním případě se jednalo o spadený strom na silnici mezi
Lelekovicemi a Vranovem, ve druhém případě se jednalo o požár trávy
mezi Českou a Kuřimí.
Co se týče vybavení jednotky, v polovině února jsme dokoupili zásahové
kalhoty a kabáty Fireman III, takže v současné době jsou všichni členové zásahové
jednotky vybaveni moderními osobními ochrannými prostředky.
Ing. Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice.
M I M O Ř Á D N É S B Ě R Y !!!
•Od 1.3.2008 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od
16.00 do 18.00 hod.
• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 15.3.2008 od 10.00 do
13.00 hod. v Ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního odpadu omezen.
Mezi nebezpečný odpad patří: zbytky olejů, brzdových kapalin, barev, ředidel
a jiných chemikálií dále akumulátory, suché monočlánky, galvanické články,
umělá hnojiva a léky. V rámci zpětného odběru je možno odevzdat ledničky,
pračky, myčky, televizory, videa, foťáky, rádia, monitory, počítače, autodráhy,
el. vláčky, videohry, vrtačky, brusky, šicí stroje, zářivky, výbojky. Podmínkou
přijetí výrobku v rámci zpětného odběru je kompletnost zařízení ( např. u
lednice-motor, chladící okruh a skříň). V rámci sběru
velkoobjemového odpadu je možno odevzdat rozměrné odpady,
jako koberce, starý nábytek, textil atd.. Biologicky rozložitelný
odpad se neodebírá. Kontejner na st. suť bude přistaven v dubnu.
• V pondělí 17.3.2008 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře
OÚ sbírka pro humanitární účely. Věci, které můžete přinést: letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, nádobí,
příbory, peří péřové přikrývky a polštáře, deky, spací pytle, stany, hračky a
školní potřeby, kabelky, batohy, peněženky, prací prostředky, hygie.a toalet.
potřeby, funkční elektrospotřebiče. Tyto věci přijímáme zabalené do pytlů,
krabic nebo tašek. Obuv lze z hygienických důvodů vybírat pouze novou.
• Prosíme občany o sdělení, který termín otevírací doby Ekodvora Vám
více vyhovuje, zda původní sobotní dopoledne nebo nedělní podvečer.
Zprávu můžete zanechat, ve schránce OÚ, na www. stránkách Lelekovice
v rubrice názory nebo telefonicky. Děkujeme za spolupráci.
Inzerát:
• Mladá rodina z Lelekovic má zájem koupit v obci starší RD k bydlení nebo
pozemek , tel: 732 259 525.

• ZŠ Lelekovice připravuje ve spolupráci

• V poslední době se opět v obci

s rodiči od 17.3.2008 odpolední
velikonoční dílny pro děti - kroužek
Kotúček.
• Ve středu 30.4.2008 od 16.00 hod.
proběhne na hřišti u hasičky tradiční
„Pálení čarodějnic“.
• Přijďte si každou středu od 19.00 do
20.30 hod. zacvičit aerobik v
tělocvičně ZŠ Lelekovice. Těší se
Zdeňka Lišková.
• K 1.1.2008 je v obci hlášeno k trvalému
pobytu 1578 občanů. Na tento počet se
přepočítává velikost podílu sdílených
daní, který získá obec do svého
rozpočtu. To znamená, že na každého
trvale hlášeného občana připadá obci
určitá finanční částka. Na ty, kteří zde
bydlí, ale hlášeni jsou v jiné obci či
městě, získává podíl jiná obec. V
současné době je těchto případů v
Lelekovicích asi 133, což odpovídá v
přepočtu sdílených daní pro obec roční
ztrátu více než 1 mil. Kč. Není to škoda?

rozmáhá vandalismus (rozbité lavičky
a odpadkové koše, počmárané vše na
čem barva jen trochu drží). Záleží na
nás všech, jestli budeme mít obec
hezkou nebo „přece nebudeme
žalovat“, ale budeme si stěžovat, že je
všechno rozbité a postříkané. Pokud
uvidíte pachatele, neváhejte volat na
dispečink policie na číslo 158. Vyšlou
na místo hlídku, která bude nejblíže.
Jedině přichycením vandala při činu
se nám podaří tento nešvar odstranit.
A o to by nám snad všem mělo jít.
• Informace pro uživatele kabelové
televize v Lelekovicích. Na kmitočtu
168,25 MHz -TV kanál SE 10, zahájil
zkušební pr ovoz Lel ekovický
Infokanál - Studio LTV, který
provozuje TJ Sokol Lelekovice. V
současné době je zde možné
shlédnout „smyčku cca 35 min“.
• Velikonoční prázdniny budou mít děti
ve dnech 20. a 21.3.2008.

• Obec má dlouhodobý záměr vybudovat prostory pro ordinace lékařů ve středu obce.

Reálným řešením je nástavba nebo přístavba obecní samoobsluhy a řeznictví,
samozřejmě bez přerušení jejich provozu. Záměr byl zadán třem architektům, kteří
předložili studie řešení. S vizualizací návrhů se můžete seznámit v průběhu března
a dubna na nástěnce v samoobsluze a na stránkách obce www.lelekovice.cz v
rubrice „oznámení“. Uvítáme Vaše názory, který z návrhů se Vám nejvíce líbí. Sdělit
nám to můžete buď písemně do schránky OÚ nebo na www. stránkách do rubriky
názory. Předem děkujeme za Váš zájem a názor.
Inzeráty:
• Koupím rodinný dům v Brně a okolí k bydlení (větší i menší ve špatném stavu). Jen

solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
• Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.
Tel.: 776 637 839.
• Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.
• Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

Z činnosti JSDH obce Lelekovice
Jednotka SDH obce Lelekovice zasahovala od začátku roku 2008 u
dvou událostí. V prvním případě se jednalo o spadený strom na silnici mezi
Lelekovicemi a Vranovem, ve druhém případě se jednalo o požár trávy
mezi Českou a Kuřimí.
Co se týče vybavení jednotky, v polovině února jsme dokoupili zásahové
kalhoty a kabáty Fireman III, takže v současné době jsou všichni členové zásahové
jednotky vybaveni moderními osobními ochrannými prostředky.
Ing. Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice.
M I M O Ř Á D N É S B Ě R Y !!!
•Od 1.3.2008 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od
16.00 do 18.00 hod.
• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 15.3.2008 od 10.00 do
13.00 hod. v Ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního odpadu omezen.
Mezi nebezpečný odpad patří: zbytky olejů, brzdových kapalin, barev, ředidel
a jiných chemikálií dále akumulátory, suché monočlánky, galvanické články,
umělá hnojiva a léky. V rámci zpětného odběru je možno odevzdat ledničky,
pračky, myčky, televizory, videa, foťáky, rádia, monitory, počítače, autodráhy,
el. vláčky, videohry, vrtačky, brusky, šicí stroje, zářivky, výbojky. Podmínkou
přijetí výrobku v rámci zpětného odběru je kompletnost zařízení ( např. u
lednice-motor, chladící okruh a skříň). V rámci sběru
velkoobjemového odpadu je možno odevzdat rozměrné odpady,
jako koberce, starý nábytek, textil atd.. Biologicky rozložitelný
odpad se neodebírá. Kontejner na st. suť bude přistaven v dubnu.
• V pondělí 17.3.2008 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře
OÚ sbírka pro humanitární účely. Věci, které můžete přinést: letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, nádobí,
příbory, peří péřové přikrývky a polštáře, deky, spací pytle, stany, hračky a
školní potřeby, kabelky, batohy, peněženky, prací prostředky, hygie.a toalet.
potřeby, funkční elektrospotřebiče. Tyto věci přijímáme zabalené do pytlů,
krabic nebo tašek. Obuv lze z hygienických důvodů vybírat pouze novou.
• Prosíme občany o sdělení, který termín otevírací doby Ekodvora Vám
více vyhovuje, zda původní sobotní dopoledne nebo nedělní podvečer.
Zprávu můžete zanechat, ve schránce OÚ, na www. stránkách Lelekovice
v rubrice názory nebo telefonicky. Děkujeme za spolupráci.
Inzerát:
• Mladá rodina z Lelekovic má zájem koupit v obci starší RD k bydlení nebo
pozemek , tel: 732 259 525.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1953 – byl to rok, kdy zemřel jak J.V.Stalin, tak i
Klement Gottwald, kdy se dalším prezidentem republiky stal
Antonín Zápotocký.
V tomto roce měl MNV sedm komisí: zemědělskou, rostlino-lékařskou, výkupu
a výživy, kulturní a školskou, finanční, sociálně-politickou a bezpečnostní.
Byl to rok, kdy došlo k měnové reformě, což je ve II. díle obecní kroniky
popisováno takto: Od 1. do 4.června vyměňovaly se staré peníze za nové. Každý si
mohl vyměnit jen 300,- Kčs starých peněz, za které dostal 60,- Kčs nových, tedy v
poměru 1:5, za ostatní staré peníze dostal za každých 50,- Kčs jednu novou korunu,
tedy v poměru 1:50. Vklady u spořitelen byly vyměňovány do 5.000,- Kčs v poměru
1:5, za dalších 5.000,- Kčs v poměru 1:6,25, za dalších 10.000,- Kčs v poměru 1:10,
za dalších 30.000,- Kčs v poměru 1:25, vklady nad 50.000,- Kčs v poměru 1:5.
Vázané vklady a cenné papíry propadly bez náhrady.
Dnem 1.června byly po14-ti letech zrušeny všechny potravinové lístky a lístky
na průmyslové zboží a nastal volný prodej všeho zboží.
Během první pětiletky bylo v obci odpracováno 57 030 dobrovolných
brigádnických hodin, které představují hodnotu 763.770,– Kčs v nové měně, resp.
skoro 4 miliony ve staré měně a to na opravě národní školy, radnice, na zdravotním
středisku, při budování požární zbrojnice, rozhlasu, na úpravě sokolovny, cest,
mostů, sportovního hřiště a obecního sadu.
Rok 1954 - rok voleb do místních, okresních a krajských národních výborů. Od
těchto voleb měl zdejší MNV opět jen 12 členů, přibyla komise pro vnitřní obchod,
stavebně technická a bytová.
V rámci akce M 5 plánována cesta k požární zbrojnici a cesta Pod mlýnem.
Drobným držitelům půdy od 0,5 ha do 2 ha byla předepsána dodávka obilí
3.455 kg a dvaceti-třem zemědělcům 14.811 kg pšenice, 4.001 kg žita, 11.830 kg
ječmene, 2.938 kg ostatních zrnin a 259 kg luštěnin.
Nastává období brigád, dodávek, budování a úspěchů. Příště se tedy
podíváme do dávné historie tohoto území, kterému říkáme domov.
Jarmila Chlupová - kronikářka
• Pouť v Lelekovicích - v neděli 4. května ve 14.00 hod. se uskuteční žehnáním kříže

na Poňavě, následovat bude slavnostní poutní mše v kostele sv. Filipa a Jakuba.
• Zastupitelé obce děkují všem příznivcům za dary poskytnuté do tomboly

12.obecního plesu a všem autorům, kteří přispívají do zpravodaje obce.
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Příští číslo cca: 5/2008

Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 7.3., 21.3.,

4.4., 18.4., 2.5.2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 21.4. 2008
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Upozorňujeme občany, že poplatky
za komunální odpad, dešťovou
kanalizaci, psy a nájmy z pozemků,
hrobů a info-tabulí jsou splatné do
31.3.2008.
• OÚ Lelekovice připomíná občanům
povinnost předložit alespoň 1x ročně ke
kontrole doklady o vyvážení splaškových
vod z jímek a septiků.
• Ve středu 7.5.2008 v 16.00 hod. v
přízemí MŠ Lelekovice proběhne
prodejní výstava s názvem: „Adoptuj
panenku, zachráníš dítě“. Prodejní
charitativní akce, při které děti nabídnou
k adopci svoji vlastnoručně vyrobenou
panenku, bude vyústěním tříměsíčního
projektu MŠ - Naše práva. Celá akce
proběhne pod záštitou Unicef. Výtěžek z
prodeje panenek bude použit na
očkování pro jedno dítě, které nemá
zaručenou základní zdravotní péči.
• Žádosti o přijetí dětí do MŠ Lelekovice na
školní rok 2008-2009. Formuláře pro
přijímání dětí si lze vyzvednou v MŠ

Lelekovice ve dnech 12. a 13. května
2008, denně od 10.00-16.00 hod. Děti
budou přijímány podle následujících
kritérií: 1) Přednostně budou přijímány
děti, které v následujícím školním roce
zahájí školní docházku.
2) Dále budou děti přijaty podle věku
(od nejstarších po nejmladší), které
budou ve školním roce 2008/09
navštěvovat MŠ celodenně a mají
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.
Termín pro odevzdání vyplněné žádosti
je 30. květen 2008.
• V sobotu 15.3.2008 se od 9.00 hod.
uskuteční třetí jubilejní turnaj ve
florbale „O děravý míček“. Srdečně
zve TJ Sokol Lelekovice. Přihlášky na
tel.č: 739 073 047.
• V sobotu 29.3.2008 od 15.00 hod.
pořádá studio „L“ a TJ Sokol
Lelekovice „Dětský karneval“.

