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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

9.3., 23.3.,
6.4., 20.4, 4.5.2007.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 23.4.2007 v
19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Od 27.2.2007 bude asi 1 měsíc z důvodu
oprav uzavřena místní komunikace na
Skalku.
• Dětská ordinace - MUDr. Jitka Dirhanová
oznamuje, že od měsíce února rozšířila
ordinační dobu pro nemocné i na pondělky,
od 8.00 do 11.00 hod.
• Dne 17.3.2007 se od 9.00 hod. uskuteční
druhý jubilejní turnaj ve florbale „O děravý
míček“. Srdečně zve TJ Sokol Lelekovice.
Přihlášky na tel.č: 739 073 047.
• V sobotu 24.3.2007 ve 20.00 hod. se
uskuteční 1. část povídání s promítáním
dokumentů o cestě kolem světa Galapágy, Patagonie a Velikonoční
ostrovy. Zvou manželé Vlachynští.
• Dne 31.3.2007 se uskuteční velikonoční
prodejní výstava prací a textilních výrobků
výtvarného studia Harlekýn. Výstava bude
otevřena od 9.00 do 16.00 hod.
• V neděli 29.4.2007 ve 14.00 hod. se v
místním kostele uskuteční tradiční poutní
slavnost sv. Filipa a Jakuba.

• Obecní knihovna Lelekovice je

umístěna v přízemí budovy obecního
úřadu. Otevřena je vždy v úterý od
14.00 do 18.00 hod. Naše knihovna
má 7620 svazků, z toho 1436
publikací naučné literatury, 6 184
literatury krásné. V roce 2006 využilo
služeb knihovny 245 čtenářů, z toho
63 dětí do 15 let. V období leden až
prosinec navštívili 1753 krát a
vypůjčili si 5 446 publikací, z toho 416
časopisů. V roce 2006 byly
zakoupeny nové knihy za 21.290,Kč. Dále využíváme půjčování knih
„výměnného fondu“ městské knihovny
v Kuřimi. Ve vývěsní skříňce jsou
z á j e m c i o č et b u p ra v i d e l ně
informováni o nových knihách. Do
knihovny byl instalován bezplatný
internet. Srdečně Vás zveme k
nezávazné návštěvě naší knihovny!
• Obecní knihovna oznamuje, že za
dny 1. a 8. května bude otevřena ve
středu 2. května a 9. května.
• Upozorňujeme občany, že do
sběrných nádob na plasty (PET, igelit,
kelímky od jogurtů) je možné také
ukládat tzv.tetrapacky-obaly od
mléka, džusů, krabicového vína apod.

• Upozorňujeme držitele starých řidičských ve 22.15 z Kuřimi do Lelekovic je zrušen.

průkazů, že jsou povinni do 31.12.2007
provést výměnu průkazů vydaných od
1.července 1964 do 31. prosince 1993.
Výměna se provádí dle místa trvalého
pobytu, občané Lelekovic na Městském
úřadu v Kuřimi. Při výměně je třeba s
sebou mít platný průkaz totožnosti (OP
nebo pas), jednu fotografii 3,5x4,5 cm a
dosavadní ŘP.
• Od 4.3.2007 byly provedeny bez
projednání s obcí drobné úpravy jízdních
řádů IDS. Na lince 41 byl zrušen spoj z
Lelekovic ve 22.46, odjezd spoje z
Král.Pole v 5.44 byl posunutý na 5.35. V
So+Ne byl zrušený spoj z Kr.Pole v 5.11
a zavedený nový s odjezdem v 6.06. Na
lince 310 nepokračuje z Lelekovic na
Vranov spoj v 18.57, ale už v 18.33. Spoj
MIMOŘÁDNÉ

Nově byla zřízena linka č.71 vedena z
Kr.Pole nádraží k nádraží do Kuřimi.
Doporučujeme sledovat jízdní řády.
• Upozorňujeme vlastníky a uživatele
nemovitostí na povinnost ořezávat
stromoví v blízkosti elektrických vedení.
Povinnost se netýká pouze el. vedení
ve správě a majetku E.ON, ale i
obecního veřejného osvětlení. Vlivem
nedodržování výše uvedené povinnosti
dochází za větrného počasí ke zkratům
mezi vodiči a tím k občasnému
zhasínání některých částí veřejného
osvětlení.
• Upozorňujeme občany, že poplatky za
PDO, dešťovou kanalizaci, psy a nájmy
z pozemků, hrobů a info-tabulí jsou
splatné do 31.3.2007.
S B Ě R Y !!!

• Od 1.3.2007 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od

16.00 do 18.00 hod.
• V pondělí 26.3.2007 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře OÚ

sběr šatstva a jiných potřeb pro humanitární účely. Tyto věci přijímáme
zabalené v kabelách nebo krabicích. Obuv lze z hygienických důvodů vybírat
pouze novou.
• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 31.3.2007 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 lednicemotor, chladící okruh a skříň). V rámci sběru velkoobjemového odpadu je
možno odevzdat rozměrné odpady, jako koberce, starý nábytek, dále
pneumatiky, textil atd. Stavební suť a biologicky rozložitelný odpad se
neodebírá.

Příspěvky občanů -

O odpovědnosti

Před každými komunálními volbami se na nás z plakátů usmívají kandidáti, kteří
se rozhodnou vstoupit do veřejného života. Drtivá většina jistě s poctivými úmysly
pracovat pro obec. Přesto bych chtěla připomenout velkou odpovědnost, kterou na
sebe lidé zvolením do zastupitelstva berou, neboť často rozhodují o věcech, které
zásadním a někdy nevratným způsobem zasahují do života občanů.
Například v r. 1996 prodalo zastupitelstvo pod vedením starosty Jaroslava
Antonoviče obecní pozemek - konec ulice Příhon. Prodalo víc než jen zarostlou
skálu a bývalý pískový lom. Prodalo přirozené a romantické hřiště, na kterém vyrostlo
několik generací příhonských dětí, prodalo volný kus přírody v ulici, kde téměř ani
jeden domek nemá pořádný dvůr, nebo zahradu. A bohužel prodalo i přirozenou
točnu pro všechna, zejména velká auta.
Ještě do minulého roku jsme tíhu tohoto neuváženého kroku nepocítili. Děti dál
slézaly skálu, auta se točila a parkovala na soukromém pozemku. Ale nyní idyla
skončila. Na konci ulice místo romantického zákoutí stojí podivný skleněný dům.
Letošní nedostatek sněhu zabránil nejhoršímu, jinak by se k nám třeba nedostala ani
sanita.
Proto píši o odpovědnosti. Bez této vlastnosti se totiž některým občanům jediným
škrtem pera v ruce nezodpovědného může změnit život k horšímu.
Jarmila Chlupová
Dle nového vodního zákona je třeba zrevidovat veškeré objekty, sloužící k
nakládání s vodami – zejména studny, odběry vody z toků a čistírny odpadních
vod. Vydání povolení k nakládání s vodami, tak i odběr vody pro potřeby
zásobování rodinných domů je zdarma. Za nakládání s vodami bez platného
povolení se však fyzické osoby vystavují pokutě do 50 000,- Kč, právnické osoby
až 10 000 000,- Kč. Studny vybudované před rokem 1955 se dle zákona považují
za historické stavby, které lze využívat bez nového povolení. K těmto studnám
Vám vodoprávní úřad vydá osvědčení na základě dokumentu, ze kterého bude
možno usoudit na stáří studny (např. kupní smlouva, posudek, zápis stavební
komise, písemná svědecká výpověď, čestné prohlášení atd.). Domovní studny
vybudované po roce 1955 mohou být využívány pouze na základě platného
povolení. K žádosti o povolení bude zapotřebí předložit jednoduchou dokumentaci
studny - pasport, tj. zákres studny na situaci od Vaší nemovitosti, stručný popis
studny.
Stavební a vodoprávní odbor MěÚ Kuřim uspořádá výjezdní úřední dny v naší
obci ve čtvrtek 17.5. a 24.5.2007 v době od 13.00 do 18.00 hod. V prostorách
zasedací místnosti obecního úřadu bude vydávat občanům osvědčení či povolení
k nakládání s vodami.

Z OBECNÍ KRONIKY
Dne 29.dubna 1940 bylo zahájeno komisionelní projednávání
všech záležitostí souvisejících s úpravou silnice přes Lelekovice.
Potřebná částka 115 tisíc bude získána od občanů provedením
sbírky. V souvislosti s touto úpravou byl odstraněn pomník padlých občanů z 1.
světové války (stával před domem pana Hušky č.3). Zatemnění bylo v domech
následkem válečných událostí zostřeno. Muselo býti dodržováno od setmění do
svítání. 25. prosince 1940 mezi 3. a 4. hod. ranní byly nad obcí pozorovány dva
meteority, které ozářily krajinu a byly daleko viditelné.
Dne 18. července 1941 zemřel v 56 letech Roth Adolf, řídící učitel v.v., který ve
zdejší škole vyučoval od r. 1909 až do r. 1941, kdy byl pro nemoc dán na odpočinek.
Byl to první kronikář obce.
Tak jako za 1. světové války, byla i tentokrát veliká nouze o kuřivo. Před každou
prodejnou tabáku stály neustále fronty a proto byly v říjnu 1941 zavedeny tak zvané
tabačenky. Všichni muži, starší 18-ti let obdrželi jednou týdně 35 kusů cigaret. Jelikož
byl tento příděl pro kuřáky velmi malý, rozmohl se černý obchod, který byl dosti
přísně trestán. Nekuřáci své příděly směňovali za potraviny nebo textilie.
V měsíci říjnu 1941 bylo vyhlášeno stanné právo (nástup R.Heidrycha). Vedoucí
představitelé různých spolků a organizací byli zatýkáni, postaveni před tyto stanné
soudy, ihned odsouzeni a většinou popraveni. Metlou českého národa byli konfidenti
z řad Čechů, kteří se na příkaz německé policie vloudili do různých ilegálních
organizací a jejich pracovníky oznamovali, ačkoliv jim bylo velice dobře známo, že
zatčené osoby budou převezeny do koncentračních táborů v Německu a popraveny.
Po atentátu na zástupce říšského protektorátu generála policie Reinharda
Heidrycha v květnu 1942 bylo v naší obci provedeno přísné šetření nově
přihlášených osob a současně pátráno německou policií po ukrytých a zatajených
zbraních. Teprve druhého dne po obhlídce se ukázalo kolik zbraní bylo v obci
zatajeno, neboť naši občané z obavy před prohlídkami domů naházeli během noci
tyto zbraně starostovi obce na dvůr jeho domku. Byly to různé pistole, revolvery,
pušky, šavle a jiné druhy zbraní, které v některých případech nebyly k použití. Stačilo
však aby byly takové zbraně v domě nalezeny a majitel byl v ohrožení života.
Hlášení o těchto zbraních nebylo podáno žádné.
V dubnu 1942 byly z kostelní věže sejmuty dva nově pořízené zvony a odvezeny k
válečným účelům (roztaveny na hlavně děl). Na věži zůstal opět pouze nejstarší
zvon z roku 1516.
Jarmila Chlupová—kronikářka
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