ZPRAVODAJ

OBCE

LELEKOVICE
květen—červen 2006
Uzávěrka 10.5.2006

Příští číslo cca: 07/2006

Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 19.5., 2.6.,

16.6., 30.6., 14.7. 2006.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 21.6.2006
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Obec Lelekovice a Česká děkují dětem a
pedagogům ZŠ Lelekovice za úklid
provedený při příležitosti Dne Země.
Tímto příkladem každoročně přispíváte ke
zlepšení vzhledu a prostředí v našich
obcích.
• Srdečně zveme všechny rodiče a přátele
naší mateřské školy na vernisáž prodejní
výstavy dětských prací, kterou pořádáme
s dětmi ve prospěch brněnské ZOO.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek
11.5.2006 v 16.00 hod. v MŠ Lelekovice a
bude doplněna prodejní expozicí studia
Harlekýn p. Růžičkové—Ficové.
• Milým dětem, rodičům a dobrým lidem,
kteří podporují sponzorsky a materiálně
naši mateřskou školu srdečně děkujeme
za jejich pomoc a přejeme příjemnou
dovolenou.
• Výzva— V dubnu t.r. jsme zjistili, že nám
někdo poškodil zařízení na školní zahradě
(hračky, stoly, lavice, domeček na lavice—
zastřešení). Prosíme všechny svědky,
aby se přihlásili a napomohli tak k

dopadení viníků. Volejte prosím na
tel. č. 541232292. Děkuji. Pešlová
Eva, ředitelka MŠ
• Děti z naší základní školy pracují
průběžně na projektu Ekoškola.
Starší besedovali s panem starostou
Divišem o energetickém auditu naší
školy a možnostech revitalizace
školní zahrady, ti mladší „ otevírali “ a
čistili blízké studánky.
• Žáci prvních a druhých tříd ZŠ
Lelekovice připravili na 15.5.2006 pro
maminky k jejich svátku odpolední
překvapení s pohádkou a
občerstvením.
• Dne 1.6.2006 zveme děti i rodiče na
netradiční Den dětí. V areálu místní
sokolovny od 17.00 hodin proběhne
odpoledne plné her na téma
„ Dobývání hradu Lelekovice “ . Na
závěr si děti opečou „ kýtu z kance “.
INZE R ÁT
• AUTODOPRAVA – Avia kontejnery
5T, dovoz písku – sypkých materiálů,
přistavení kontejnerů, odvoz
stavebních sutí a odpadů.
Pavel Havlíček, Lelekovice 157
Mobil 605 767 169
• Omlouváme se čtenářům za pozdní
vydání zpravodaje—z důvodu nemoci.

E-ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy :
• dne 16.5.2006 od 7:30 do 16.30 hod. - vypnutá oblast :
- část ulice Zahumení od č.p. 307 po č.p. 253 pravá část a
od č.p. 144 po č.p. 365 levá část
- část Poňavy od č.p. 133 po č.p. 140
dále část lokality Paseky—napojená z venkovního vedení a náměstí u hotelu.
• dne 22.5.2006 od 7.30 do 16.30 hod. - vypnutá oblast :
- hlavní ulice od č.p. 133 po č.p. 48
• část lokality Paseky-napojená z venkovního vedení
• dne 24.6.2006 od 8.00 do 17.00 hod. — vypnutá oblast :
Podemlýn, Plástky a část obce od náměstí směrem k Vranovu
• dne 25.5.2006 od 7.30 do 16.30 hod. - vypnutá oblast :
- část ulice Zahumení od č.p. 307 po č.p. 253 pravá strana ulice a
od č.p. 144 po č.p. 365 levá strana ulice
• dne 31.5.2006 od 7.30 hod. do 13.30 hod.- vypnutá oblast :
- ulice k hasičce a v koutě od č.p. 16 po č.p. 23 a od č.p. 14 po č.p. 122
E-ON děkuje za pochopení

VOLBY 2006
Prezident republiky vyhlásil na 2. a 3. června 2006 volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volby se uskuteční v prostorách OÚ. Z důvodu
nedostatku prostoru v přízemí OÚ se volby uskuteční v I. patře v zasedací místnosti.
Voliči, pro které je obtížná chůze po schodišti do I. patra mají možnost zazvoněním na
zvonek u dveří OÚ ( sekretariát ) a přivolat členy okrskové volební komise. Ti jim
umožní odhlasovat do přenosné volební urny v přízemí OÚ. Žádáme občany, kteří mají
zájem hlasovat ve volbách a nemohou se dostavit ze zdravotních či jiných závažných
důvodů do volební místnosti , aby se telefonicky nahlásili na OÚ. K těmto občanům
přijdou členové okrskové volební komise domů s přenosnou urnou. Telefonní číslo OÚ
541232223.
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Lelekovice ve spolupráci s firmou van Gansewinkel, a.s. upozorňuje
občany, že od 1.5.2006 je možné do sběrných nádob na plasty ( PET, igelit )
ukládat také nápojové kartony ( tvz. tetrapacky – obaly od mléka, džusů,
krabicového vína apod.) . Tetrapack je nutné před uložením do sběrné nádoby
správně upravit : po vyprázdnění vypláchnout, rozložit a stlačit ( na plocho ).

Na 22. zasedání zastupitelstva obce byly schváleny tři nové
obecně závazné vyhlášky. OZV č. 2/2006 o udržování čistoty a
veřejného pořádku nahrazuje obdobnou vyhlášku č. 1/92 ze dne
2.4.1992 včetně jejich doplňků. Z jejího obsahu připomínáme zákaz
volného pobíhání psů na veřejném prostranství a jejich venčení na
dětském hřišti, dále povinnost odstraňovat jejich tuhé exkrementy.
Čl. 5, odst.4 – 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.
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, natřeného a lepeného dřeva atp.
Čl. 5, odst. 5 – Každá fyzická či 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
neprovádět o nedělích a v ranních a večerních hodinách.
OZV č. 3/2006 o místních poplatcích nahrazuje vyhlášku ze dne 1.6.1991. Ta
upravuje sazby poplatků za užívání veřejného prostranství. Výše poplatku za psy se
nemění.
Třetí nově schválná OZV č. 4/2006 je o symbolech obce. Popisuje znak a vlajku,
které obci udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20.ledna 2005
a stanovuje podmínky jejich užívání.

STAROSTOVÉ OBCÍ VRANOV, LELEKOVICE, ČESKÁ
si Vás dovolují pozvat na
D E N P O N Á V K Y,
který se uskuteční v sobotu 20.5.2006.
Program :
• 9.00 hod.

- sraz a přivítání všech účastníků u sochy Ponávky
„ u hasičky “ v Lelekovicích
• 9.15 hod. odchod účastníků přes Babí lom na Vranov, kde bude asi v
11.00 hodin slavnostně odhalena další nová socha.

V neděli 7.5.2006 se v našem kostele uskutečnila již tradiční pouť.
Tato slavnost se koná každoročně při příležitosti svátku sv.Filipa a
Jakuba , kterým je náš kostelík zasvěcen. Proto bychom chtěli
připomenout historii této nejvýznamnější stavby obce.
Lelekovický kostel je nejstarší stojící stavbou v obci. Jeho
počátky spadají do doby okolo poloviny 13.století, kdy byl postaven
v románském slohu jako nevelká budova s obdélným kněžištěm a
obdélníkovou lodí, která byla na jižní straně osvětlena dvojicí
románských oken, dodnes patrných z vnější strany kostela.
Podstatným způsobem se na stavbě projevila i gotika. Kostel byl zaklenut a z vnější stany byl
opatřen opěrnými pilíři podpírajícími novou klenbu. Gotická jsou i okna a zbytky fresek
v kostele. Z jižní strany byla ke kostelu přistavěna sakristie, osvětlená pěkným gotickým
okénkem. Nad sakristií stála dřevěná věž. Dnešní kostelní věž byla vybudována v roce 1873.
Na novou věž byly přemístěny kostelní zvony , které měly pohnutou historii . V průběhu první
světové války byly dva ze tří zvonů odebrány pro vojenské účely a na věži byl ponechán jen
nejstarší zvon. Po skončení války byly zvony doplněny. Ovšem v průběhu II. světové války
byly opět dva zvony odebrány pro potřeby zbrojního průmyslu a na věži zůstal jen zvon
nejstarší. V roce 1957 závod Kovolit v České odlil dva scházející zvony a opravil nejstarší
zvon. Na věži kostela se tedy podařilo uchránit nejstarší zvon, který nese letopočet 1516.
Jeho hlas můžete slyšet pouze třikrát do roka – na Velikonoce, Vánoce a na Nový rok.
Při poslední opravě omítky interiéru byly v kostele objeveny tři druhy konsekračních
křížů, které souvisejí s opakovaným svěcením kostela. Jedno svěcení bylo provedeno v roce
1510 po přestavbě kostela mistrem Pavlem, jehož huť pracovala i na kostelech v Bořitově a
Svaté Kateřině. Jméno tohoto mistra se dochovalo na omítce nad oltářem ( Hoc opus fecit M.
Paulus – zhotovil mistr Pavel ). Varhany na kůru lelekovického kostela byly vyrobeny a
instalovány v roce 1858 mistrem Františkem Svítilem z Nového Města na Moravě. Varhany
byly opraveny v roce 1910 a 1943. Modernizovány byly v sedmdesátých letech. Jejich
současný vznešený zvuk je možno slyšet i v současnosti.
Filiální kostel sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích, který tvoří dominantu panoramatu
obce, je významným architektonickým objektem zařazeným do seznamu státních nemovitých
památek. V 2.polovině minulého století byl kostel citlivě upraven, aby odpovídal církevním
požadavkům a vynikly umělecky hodnotné předměty historické ceny, doplněné o moderní
umění – paličkované obrazy sv. Filipa a Jakuba a křížovou cestu.
Pohřebiště vladyků z Lelekovic bylo v brněnském minoritském klášteře. Byl zde
pochován v roce 1414 Heřman z Lelekovic s celou rodinou. Zde byly uloženy i ostatky
Amabilie z Lelekovic s dcerou a dalších členů tohoto rodu. Do vnějšího zdiva lelekovického
kostela , v jeho jihovýchodní části, je zabodován ve vodorovné poloze pískovcový kámen o
velikosti 118 x 50 centimetrů, do kterého je vytesán kříž. Jedná se zřejmě o náhrobek
významnější osoby z 13. století, který byl druhotně zazděn při budování sakristie s věží. Dost
možná, že se jedná o náhrobek některého z rodičů nebo prarodičů prvně uváděného vladyky
z Lelekovic.
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