Z OBECNÍ KRONIKY
Na základě žádosti některých občanů pokračuji ještě dál ve výpisu z kroniky
50. a dalších let. Od r.1955 se stal kronikářem pan Josef Pleva a v této funkci setrval
plných 30 let.
Rok 1955: K 10. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou uzavřeli
naši občané závazky a to k odpracování 4 480 hod. a 70 hod. pro zemědělce s
povozy a potahy.1. květen se v Lelekovicích odbýval za účasti obcí Česká, Ivanovice
u Brna a Vranov. Účastníků bylo 720. Slavnostní proslov měl člen byra OV KSČ
Brno-venkov. V hodnocení oslav 1. máje umístila se naše obec na 3. místě z 51 obcí
okresu Brno-venkov. Obdrželi jsme pochvalné uznání. K účasti na I. celostátní
spartakiádě v Praze se z naší obce připravuje 7 členů místního Sokola a to 3 muži a
4 ženy.Pokračuje stavba hasičské zbrojnice. Na této stavbě bylo odpracováno 1 260
brigádnických hodin. Stavba by měla být dokončena v příštím roce, včetně mostu u
Buchtových č. 203. Aby z chodníku směrem k mostu mohla být upravena vozová
cesta, daroval k rozšíření této cesty pan František Alexa pruh své půdy v šířce 4 m.
36 dvojic občanů sbírá po obci podpisy na petice proti atomové válce. Další
brigádnické hodiny budou odpracovány členy myslivecké společnosti a včelařského
spolku. Občané, kteří odpracují nejvíce brigádnických hodin, jsou nyní
vyhodnocováni a vyznamenávání na slavnostních zasedáních NV.
V roce 1950 byl v naší obci ustaven přípravný výbor Jednotného zemědělského
družstva /JZD/, ale založeno družstvo doposud nebylo. V tomto roce bylo uveřejněno
ve vyhlášce ministerstva zemědělství: tam, kde je založen přípravný výbor JZD,
dostanou družstevní pračku v ceně asi 90 tis. Kčs zdarma. Naše obec také tuto
pračku obdržela a později tento přípravný výbor se pro různé rozpory rozešel.
Rok 1956: Bývalý kronikář pan Dvořáček pořádal dvě besedy, ve kterých
občanům četl o historii naší obce od 13. století až po naše časy.
V rámci akce „Zima na vesnici“ bylo prvním úkolem jak NV, tak i strany /KSČ/,
abychom získali několik výkonných zemědělců k založení JZD. Byly utvořeny dvojice,
které přesvědčovaly naše zemědělce ke vstupu do JZD. Tato agitace se opakovala
několikrát u každého zemědělce. Byli získáni 4 zemědělci, kteří přihlášku do JZD
podepsali. Se svými 22 ha půdy a dispoziční půdou 50 ha vytvářejí základ pro
budoucí JZD. V polovině února postihly naši obec velké mrazy. Bylo naměřeno
- 28°C. Pomrzly stromy a škody byly i na polích. Divadlo „Rozkvět“ z Králova Pole
sehrálo u nás v únoru představení „Noc na Karlštejně“. Pořadatelem byla církev
Československá. Přítomno bylo 350 občanů.
Kráceno a upravováno pro potřeby tohoto zpravodaje.
Jarmila Chlupová, kronikářka
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 2. 5., 16. 5., spolupracuje

30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7. 2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je ve druhé polovině
měsíce června.
• ZŠ Lelekovice děkuje všem rodičům,
kteří uklidili školní zahradu včetně altánu
a pracovali na hřišti za školou. Tím nám
umožní učit také v přírodě, což je pro děti
vždy nevšední zážitek a práce ve škole je
víc baví.
• V úterý 3. 6. 2008 v 17.00 hod. se v
sokolovně v České koná Závěrečný
koncert žáků ZUŠ.
• Základní škola Lelekovice jede od 9. do
13.6.2008 na školu v přírodě do
rekreačního střediska Sluníčko v Trhové
Kamenici na Vysočině.
• V úterý 17. 6. 2008 v 17.00 hod. v ZŠ
Lelekovice proběhne schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
30. června do neděle 31. srpna 2008.
• Sport v ZŠ Lelekovice - konec školního
roku je také ve znamení sportovních
soutěží. Na vybíjenou jsme se pečlivě
připravovali, výběr bude letos ze tří
ročníků (3. - 5. tř.). Doufáme, že nám
budete držet pěsti, abychom opět
postoupili do krajského kola. Škola úzce

také se Sokolem
Lelekovice a naši žáci se zúčastňují
závodů ve všestrannosti. V plavání měli
výborné výsledky Lukáš Pospíšil, Vít
Voráč a Jakub Wolf. Dne 25. dubna
proběhla gymnastická část - prostná,
kruhy, hrazda, přeskok a šplh. Zde
reprezentovali a umístnili se Matěj Přikryl
4x na 1. místě, 1x na 3. místě, Lukáš
Pospíšil 1x na 1. místě, 3x na 2. místě,
1x na 3. místě a Jakub Wolf 2x na 2.
místě, 3x na 3. místě. Za výbornou
spolupráci chceme poděkovat rodičům a
cvičiteli MUDr. L. Pospíšilovi.
• ZŠ Lelekovice si chce touto cestou také
postěžovat na chování svých bývalých
žáků. Všem vadí, že demolují veřejný
majetek a celou obec hyzdí svými
neumělými prostoduchými monogramy.
...„Vždyť každý z Vás jste J. P., I. Š.,
M.S. a někteří další (včetně děvčat) až
do páté třídy dělali čest naší škole i
svým rodičům!“ Nejen zničené
doskočiště na hasičce je Vaší změnou
chování důkazem. Nepořádek obtěžuje
všechny, kdo kolem prochází a děti
nemají kde trénovat. Svými činy si sami
způsobujete plno nepříjemností, za
které ponesete odpovědnost a
následky nejen Vy, ale i Vaši rodiče ! ! !

• Mateřská škola Lelekovice děkuje všem • Provozní doba Ekodvora se od 3. 5.

rodičům a dětem za jarní úklid školní
zahrady. Fotky z celé akce a další
informace o činnosti a aktivitách naší
školky si můžete prohlédnout na
www.mslelekovice.wgz.cz.
• Od 1. 4. 2008 na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy vykonává v naší
obci úkoly obecní policie Městská policie
Brno. Provádí nepravidelné denní a
noční pochůzky, bude kontrolovat
dodržování zákonů a obecně závazných
vyhlášek obce, černé skládky,
nepovolený zábor veřejných
prostranství, porušování dopravních
předpisů jako např. parkování na
chodnících, nedodržování zákazu stání
apod.. V případě zjištěného nebezpečí
nebo poškozování majetku mohou
občané volat na číslo 156.
• Policie ČR upozorňuje občany na
nárůst trestné činnosti, zejména v
poslední době rozšířené krádeže
bicyklů, navrtávání nádrží a následné
vypuštění pohonných hmot ze
zaparkovaných osobních automobilů.
• V sobotu 12. dubna 2008 byla v
Jehnicích pod záštitou starosty Městské
části Brno - Jehnice Václava Šichy a Ing.
Jana Černohlávka slavnostně uvedena
kniha vzpomínek „U nás na Horce“,
kterou napsal rodák z Lelekovic Antonín
Galla. V knize částečně popisuje život v
Lelekovicích. Zájemci o tuto knihu
mohou kontaktovat úřad MČ BrnoJehnice nebo OÚ Lelekovice, který by
zajistil objednávku a dopravu knih.
• Dne 26. 5. 2008 v 19.00 hod. - Irena
Budweiserová - Gospely a spirituály v
kostele ve Vranově u Brna. Předprodej
vstupenek za 100,- Kč na OÚ Vranov.

2008 přesouvá zpět na soboty.
Otevřeno tedy bude v soboty od 9.00 12.00 hod., středy od 16.00 -18.00 hod..
• Dne 25. 5. 2008 ve 14.00 hod. se koná
na náměstí v Lelekovicích „Jarní
bazar“. Prodejte, co Vám doma
přebývá, nakupte, po čem toužíte, v
přátelské sousedské atmosféře.
Výtěžek bude věnován na opravu
varhan v místním kostele sv. Filipa a
Jakuba.
• V neděli 8. 6. 2008 v 17.00 hod. se
uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba
koncert barokní vokální a instrumentální
hudby.
• Na podzim loňského roku podala obec v
rámci Operačního programu Životní
prostředí již podruhé žádost na SFŽP o
dotaci na stavbu splaškové kanalizace s
čistírnou odpadních vod. Tentokrát jsme
byli úspěšní, v březnu jsme obdrželi
registrační list a rozhodnutí o poskytnutí
podpory. Rozpočet stavby je přibližně
116,5 mil. Kč, z toho přislíbená podpora
z evropského Fondu soudržnosti činí
93.2 mil. Kč (85%) a dotace ze Státního
fondu životního prostředí 5,5 mil. Kč
(5%). Zbývajících 18 mil. Kč musí
uhradit obec z vlastních zdrojů a úvěrů.
V letošním roce musíme provést
přípravné práce, nechat zpracovat
prováděcí dokumentaci a uskutečnit
výběrová řízení. Předpokládaný termín
zahájení stavby je březen 2009. Rozsah
celého díla je pro naši obec neobvykle
velký, dotkne se téměř všech obyvatel
dočasným zhoršením dopravní
obslužnosti jednotlivých nemovitostí.
Stavba by měla být dokončena v roce
2011.

Obecní úřad upozorňuje občany na pravidla o udržování
čistoty a veřejného pořádku !!!
• Je zakázáno vypalování suché trávy. Na otevřených ohništích je dovoleno

spalování pouze suchého nezávadného odpadu (vyhrabaná tráva, listí, dřevo) a to
tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí kouřem (pondělí až sobota).
V domovních kotlích je zakázáno spalovat materiály a látky, pro které není kotel
výrobcem určen. Je zakázáno jakékoliv spalování komunálního odpadu a látek
produkujících jedovaté spaliny - především umělých hmot, gumy, dehtové lepenky,
pneumatik, molitanu, polystyrenu, dřevotřísky, natřeného a lepeného dřeva.
• Každá fyzická i právnická osoba je povinna dbát na to, aby při jakékoliv činnosti
nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem. Jedná se zejména o tyto
případy: provoz hlučných dopravních prostředků, zvláště motocyklů bez tlumičů,
neúměrně hlučná hudba. Sekání trávy motorovými sekačkami, kácení stromů a
řezání dřeva motorovými pilami je zakázáno provádět v ranních a večerních
hodinách a o nedělích a svátcích.
• Na veřejných prostranstvích a ve společných prostorách jsou majitelé psů povinni
vodit psy na vodítku, případně s nasazenými náhubky. Připomínáme zákaz venčení
psů na sportovištích a dětském hřišti u hasičky. Zákaz platí na těchto
prostranstvích i pro jízdu na koních. Výkaly zvířat je povinna osoba o ně pečující
ze všech veřejných prostranství ihned odstranit.
• Všechny majitele nemovitostí upozorňujeme na povinnost mít označeny své
rodinné domy viditelně umístěným číslem popisným a vybaveny funkční poštovní
schránkou umístěnou na vhodném, z chodníku volně přístupném a bezpečném
místě.
• Připomínáme rovněž vlastníkům pozemků povinnost, udržovat je v náležitém stavu
tak, aby nepoškozovaly své okolí zaplevelením.
Starostové obcí Česká, Lelekovice, Vranov si Vás dovolují pozvat na
9. „Den Ponávky“,
který se uskuteční v sobotu 17.5.2008.
Zahájení v obci Česká v 9.30 hod. u „pítka“ proti OÚ. Potom se půjde po obci
směrem ke kapličce, kde bude krátké zastavení s výkladem p. Saula - kronikáře
České o historii kapličky, dále trasa povede podél rybníčka a pod Horou. Další
zastavení s výkladem se uskuteční u nové sochy Chodce. Zakončení pochodu
bude na nádraží ČD v České u třech nových laviček, brejlení a nové mapy
mikroregionu. Na závěr občerstvení.
• Diakonie Broumov děkuje všem občanům za věcné dary do humanitární sbírky.

• Mateřská škola Lelekovice děkuje všem • Provozní doba Ekodvora se od 3. 5.
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Z OBECNÍ KRONIKY
Na základě žádosti některých občanů pokračuji ještě dál ve výpisu z kroniky
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povozy a potahy.1. květen se v Lelekovicích odbýval za účasti obcí Česká, Ivanovice
u Brna a Vranov. Účastníků bylo 720. Slavnostní proslov měl člen byra OV KSČ
Brno-venkov. V hodnocení oslav 1. máje umístila se naše obec na 3. místě z 51 obcí
okresu Brno-venkov. Obdrželi jsme pochvalné uznání. K účasti na I. celostátní
spartakiádě v Praze se z naší obce připravuje 7 členů místního Sokola a to 3 muži a
4 ženy.Pokračuje stavba hasičské zbrojnice. Na této stavbě bylo odpracováno 1 260
brigádnických hodin. Stavba by měla být dokončena v příštím roce, včetně mostu u
Buchtových č. 203. Aby z chodníku směrem k mostu mohla být upravena vozová
cesta, daroval k rozšíření této cesty pan František Alexa pruh své půdy v šířce 4 m.
36 dvojic občanů sbírá po obci podpisy na petice proti atomové válce. Další
brigádnické hodiny budou odpracovány členy myslivecké společnosti a včelařského
spolku. Občané, kteří odpracují nejvíce brigádnických hodin, jsou nyní
vyhodnocováni a vyznamenávání na slavnostních zasedáních NV.
V roce 1950 byl v naší obci ustaven přípravný výbor Jednotného zemědělského
družstva /JZD/, ale založeno družstvo doposud nebylo. V tomto roce bylo uveřejněno
ve vyhlášce ministerstva zemědělství: tam, kde je založen přípravný výbor JZD,
dostanou družstevní pračku v ceně asi 90 tis. Kčs zdarma. Naše obec také tuto
pračku obdržela a později tento přípravný výbor se pro různé rozpory rozešel.
Rok 1956: Bývalý kronikář pan Dvořáček pořádal dvě besedy, ve kterých
občanům četl o historii naší obce od 13. století až po naše časy.
V rámci akce „Zima na vesnici“ bylo prvním úkolem jak NV, tak i strany /KSČ/,
abychom získali několik výkonných zemědělců k založení JZD. Byly utvořeny dvojice,
které přesvědčovaly naše zemědělce ke vstupu do JZD. Tato agitace se opakovala
několikrát u každého zemědělce. Byli získáni 4 zemědělci, kteří přihlášku do JZD
podepsali. Se svými 22 ha půdy a dispoziční půdou 50 ha vytvářejí základ pro
budoucí JZD. V polovině února postihly naši obec velké mrazy. Bylo naměřeno
- 28°C. Pomrzly stromy a škody byly i na polích. Divadlo „Rozkvět“ z Králova Pole
sehrálo u nás v únoru představení „Noc na Karlštejně“. Pořadatelem byla církev
Československá. Přítomno bylo 350 občanů.
Kráceno a upravováno pro potřeby tohoto zpravodaje.
Jarmila Chlupová, kronikářka
Zpravodaj obce Lelekovice : Květen-Červen 2008, Ev.č. MK E 10367
Vydává : Obecní úřad Lelekovice
Redakční rada : Jaroslav Diviš, Aleš Mikauš, Draha Hlavničková
Vydáno nákladem 551 výtisků
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav případných příspěvků a možnost jejich zkrácení.
neprodejné

ZPRAVODAJ

OBCE

LELEKOVICE
Květen - Červen 2008
Uzávěrka 5.5.2008

Příští číslo cca: 7/2008

Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 2. 5., 16. 5., spolupracuje

30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7. 2008.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je ve druhé polovině
měsíce června.
• ZŠ Lelekovice děkuje všem rodičům,
kteří uklidili školní zahradu včetně altánu
a pracovali na hřišti za školou. Tím nám
umožní učit také v přírodě, což je pro děti
vždy nevšední zážitek a práce ve škole je
víc baví.
• V úterý 3. 6. 2008 v 17.00 hod. se v
sokolovně v České koná Závěrečný
koncert žáků ZUŠ.
• Základní škola Lelekovice jede od 9. do
13.6.2008 na školu v přírodě do
rekreačního střediska Sluníčko v Trhové
Kamenici na Vysočině.
• V úterý 17. 6. 2008 v 17.00 hod. v ZŠ
Lelekovice proběhne schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
30. června do neděle 31. srpna 2008.
• Sport v ZŠ Lelekovice - konec školního
roku je také ve znamení sportovních
soutěží. Na vybíjenou jsme se pečlivě
připravovali, výběr bude letos ze tří
ročníků (3. - 5. tř.). Doufáme, že nám
budete držet pěsti, abychom opět
postoupili do krajského kola. Škola úzce

také se Sokolem
Lelekovice a naši žáci se zúčastňují
závodů ve všestrannosti. V plavání měli
výborné výsledky Lukáš Pospíšil, Vít
Voráč a Jakub Wolf. Dne 25. dubna
proběhla gymnastická část - prostná,
kruhy, hrazda, přeskok a šplh. Zde
reprezentovali a umístnili se Matěj Přikryl
4x na 1. místě, 1x na 3. místě, Lukáš
Pospíšil 1x na 1. místě, 3x na 2. místě,
1x na 3. místě a Jakub Wolf 2x na 2.
místě, 3x na 3. místě. Za výbornou
spolupráci chceme poděkovat rodičům a
cvičiteli MUDr. L. Pospíšilovi.
• ZŠ Lelekovice si chce touto cestou také
postěžovat na chování svých bývalých
žáků. Všem vadí, že demolují veřejný
majetek a celou obec hyzdí svými
neumělými prostoduchými monogramy.
...„Vždyť každý z Vás jste J. P., I. Š.,
M.S. a někteří další (včetně děvčat) až
do páté třídy dělali čest naší škole i
svým rodičům!“ Nejen zničené
doskočiště na hasičce je Vaší změnou
chování důkazem. Nepořádek obtěžuje
všechny, kdo kolem prochází a děti
nemají kde trénovat. Svými činy si sami
způsobujete plno nepříjemností, za
které ponesete odpovědnost a
následky nejen Vy, ale i Vaši rodiče ! ! !

