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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 3.11., 17.11., • Dne 26.11.2006 se koná od 14.30-

1.12., 15.12., 29.12.2006.

17.00 hod. VI. Charitativní jarmark v
Duchovním centru ve Vranově u
zastupitelstva obce bude dne 20.12.2006 Brna. Již po šesté se uskuteční
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ tradiční charitativní jarmark z jehož
výtěžku pomůžeme nejpotřebnějším
Lelekovice.
• MŠ Lelekovice srdečně zve maminky s lidem ve světě. V loňském roce jsme
malými dětmi dne 5.12. v 16.00 hod. na získali 22 tis. Kč, které pomohly na
Mikulášskou nadílku. Rodiče dětí, které výstavbu školy v misiích v Ugandě.
se nestravují v MŠ prosíme, aby si Proto s chutí všichni tvořte,
přichystali vlastní mikulášský balíček a vyrábějte, pečte, šijte, drátujte,
před začátkem představení jej předali malujte, stříhejte, lepte atd…. a
svým výrobkem přispějte na dobrou
učitelkám.
• MŠ Lelekovice-školní kuchyně oznamuje, v ě c . S v é v ý r o b k y m ů ž e t e
že má dvě volná místa pro odběr stravy . odevzdávat do soboty 25.11.2006 u
pí. Alexové, pí. Smětákové do školy
Informace na tel: 541 232 548.
• Kdo z dětí i dospělých by se chtěl zapojit nebo pí. Baumannové do České.
do akce „Tříkrálová sbírka 2007“, ať se Informace: Jitka Baumannová, tel:
nahlásí do 20.11.2006 u pí. Svobodové, 777 178 240, Aneta Smětáková tel:
737 034 513. Přijďte s námi prožít
tel: 541 232 354.
• Obecní úřad Lelekovice připomíná příjemné odpoledne. Na všechny se
občanům povinnost předložit alespoň 1 x těší Vaše Jarmarečnice.
ročně ke kontrole doklady o vyvážení • Oznamujeme občanům, že v
splaškových vod z jímek a septiků.
případě požárů nebo jiných
• Žádáme občany, aby v zimním období, z k r i z o v ý c h s i t u a c í m í s t n í h o
důvodu údržby vozovek, omezili charakteru se lze obrátit na velitele
parkování na místních komunikacích. Jednotky požární ochrany obce p.
Automobily odstavené na silnicích Ladislava Steinhausera tel: 606 760
znemožňují prohrnování a následné 535.
sypání komunikací.
• Předpokládaný termín veřejného jednání

V á n o c e 2006
V pátek 1.12.2006 bude kroužek dětského pěveckého sboru
Lelkováček při ZŠ Lelekovice reprezentovat obec na pěvecké
přehlídce sborů v Olešnici.
V sobotu 2.12.2006 proběhne od 9.00 - 16.00 hod. prodejní výstava prací z
keramické dílny Jitky Růžičkové. V zasedací místnosti OÚ budou k vidění práce
školáků, předškoláků i maminek.
V úterý 12.12.2006 v 17.00 hod. v sokolovně v České bude vánoční koncert dětí z
hudebních oborů ZUŠ při ZŠ Lelekovice.
Ve středu 13.12.2006 v 16.00 hod. bude zahájena v MŠ Lelekovice vánoční vernisáž
s vystoupením dětí. Je možné si prohlédnout výtvarné práce, suchou vazbu a
keramiku.
V neděli 17.12.2006 v 17.00 hod. v kostele v Lelekovicích proběhne Adventní
koncert místního Přikrylova kvarteta.
V úterý 19.12.2006 v 16.00 hod. zveme všechny děti a rodiče na projekt Vánoce v
lelekovické škole - budou připraveny vánoční dílny, koncert a hra.
Ve středu 20.12.2006 vystoupí náš pěvecký kroužek Lelkováček v 15.00 hod. v Brně
na Náměstí Svobody.
Na Štěpána 26.12.2006 v 17.00 hod. bude již tradičně společné koledování u
vánočního stromu na náměstí v Lelekovicích. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni!
Ekodvůr - aktuality
• Stavební odpad (suť) se nebude odebírat od 1.11.2006 do 31.3.2007.
• Nábytek, okna, dveře, matrace, koberce širší než 1 m - se nebudou

odebírat od 1.11.2006 do 1.3.2007.
• Kontejner na odpad ze zeleně bude k dispozici do cca 1/2 listopadu.
• Provozní doba v Ekodvoře: středa 16.00-18.00 hod., prosinec-únor 16.0017.30 hod., sobota 9.00-12.00 hod. V prosinci bude naposledy otevřeno ve
středu 20.12.2006 a v lednu bude poprvé otevřeno ve středu 3.1.2007.
Přejeme Vám klidné prožití vánočních a novoročních svátků a těšíme se na
spolupráci v roce 2007. Ekodvůr Lelekovice, Zdeněk a Irena Wolfovi.
• Obecní úřad upozorňuje občany, že dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví jsou

nájemci hrobů povinni každé otevření hrobu, uložení ostatků do hrobu i uložení urny
do hrobu hlásit předem obecnímu úřadu.
• Nové telefonní číslo bezplatné Poruchové služby E.ON je 800 225 577. Zde je
možné hlásit poruchy v dodávce elektřiny, zjišťovat aktuální stav odstraňování
poruchy, nebo informace o plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Jak jsme volili
Počet zapsaných voličů v obci 1249. K volbám se dostavilo 791 voličů, tj. 63,3 %.
Celkem bylo odevzdáno 8169 platných hlasů, ze kterých získali kandidáti za KDU
ČSL 4501 hlasů, za ODS 2748 hlasů a za KSČM 920 hlasů. Přepočtem těchto hlasů
pro přidělení mandátů získala v zastupitelstvu obce KDU–ČSL 6 mandátů, ODS 4
mandáty a KSČM 1 mandát.
Jakou důvěru voličů, vyjádřenou počtem získaných hlasů, dostali jednotliví kandidáti?
Za KDU-ČSL - Diviš Jaroslav 506, Mgr. Mikaušová Hana 440, Huška Martin 431,
MVDr. Alexa Pavel 431, PhDr. Klusoňová Marie 427, Mikauš Aleš 425, Steinhauser
Ladislav ml. 411, Ing. Čupr Vladimír 396, Ing. Všetečka Jan 357, Ing. Hádek Martin
349, Vykydal Vojtěch 328.
Za ODS - Ing. Ošmera Petr 356, Ing. Bartoš Roman 315, Ing. Hostáňová Soňa 270,
Ing. Závěrka Pavel 257, Valla Rudolf 244, Ing. Charalambidis Vasil 238, Ing.
Beranová Marcela 232, MUDr. Svobodová Svatava 222, PhDr. Vaculová Olga 220,
Teplý Jan 200, Nedoma Vítězslav 194.
Za KSČM - Beran Vladimír 146, Staňková Marie 136, Milion Jiří 104, Němec Luboš
90, Pulkrábek Vladimír 82, Jelínek Tomáš 77, Drimlová Ludmila 64, Kovaříková
Lidmila 60, Driml Jiří 58, Vrtík Jaroslav 53, Kovařík Josef 50.
Všichni kandidáti děkují svým voličům za odevzdané hlasy.
Složení nově zvoleného zastupitelstva obce
Starosta: Jaroslav Diviš, místostarosta: Ing. Jan Všetečka, Ing. Petr Ošmera,
předseda finančního výboru: PhDr. Olga Vaculová, předseda kontrolního
výboru: Ing. Pavel Závěrka, předseda stavební komise: Ing. Roman Bartoš,
předseda sociální komise: Mgr. Hana Mikaušová, před. škol. kom.: PhDr. Marie
Klusoňová, členové ZO: Aleš Mikauš, Ladislav Steinhauser ml., Ladislav Beran.
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s Farním úřadem Vranov si Vás
dovolují pozvat na
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
který se bude konat
v pátek 22.12.2006 v 18.00 hod. v chrámu Narození
Panny Marie ve Vranově u Brna.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové ZÚŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
a dětský pěvecký sbor Kantiléna.
Program bude upřesněn na plakátech.
-Vstupné dobrovolné Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.
Inzerát: Koupím rodinný dům v Lelekovicích a okolí. Platba hotově. Tel: 776 206 702.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokračování rok 1939:
K zavření vysokých škol v listopadu 1939 byla vydána tato
úřední zpráva: „Po jistou dobu pokouší se skupina českých
intelektuálů v součinnosti s uprchlým expresidentem Benešem
menšími nebo většími akty odporu rušiti klid a pořádek v
Protektorátě Čechy a Morava. Bylo při tom zjištěno, že osnovatelé těchto aktů odporu
jsou zvláště také na českých vysokých školách. Protože se 28. října a 15. listopadu
tyto živly daly strhnouti, aby násilně postupovaly proti jednotlivým Němcům, byly
české vysoké školy zavřeny na tři roky. 9 pachatelů bylo zastřeleno“.
V souvislosti s demonstracemi 15.listopadu bylo zatčeno asi 1 200 osob a dopraveno
do koncentračního tábora. Z České byl internován právník L.Bartoš, posluchač
Masarykovy univerzity v Brně. 30.listopadu byla zahájena Finsko-Ruská válka.
Mezitím dál pokračovala stavba dráhy v České, někteří dělníci při úkolových mzdách
vydělávali i 100 Kč denně.
Pro naprostý nedostatek vhodných místností v obci rozhodla se v tomto roce
tělocvičná jednota Sokol postaviti na Skalce sokolovnu přes nepřízeň doby i poměrů.
Členstvo konalo od jara přípravné práce ke stavbě z pracovní povinnosti 20 hod.,
kterou někteří překračovali i několikrát. Byla přemísťována půda, hašeno vápno,
voženy cihly autem z nádraží v České, tyto i při 15-20ti stupňovém mrazu
potmě.Členstvo konalo práce rádo a se zpěvem; pro množství práce bylo nutno
zdolávati ji i v neděli, což někteří velmi kritizovali. Zaznamenáno, že i mnozí
nečlenové vydatně pomáhali.
Provedení stavby bylo svěřeno zednickému mistru F. Novotnému z Kuřimi, který
začal s prací 2.října1939. Válečné poměry zavinily, že bylo nutno materiál velmi
pracně sháněti. Byla snaha dostati stavbu do zimy pod střechu; pro neustálé mrazy
se to však nepodařilo. Byly postaveny sklepy a asi polovice zdí sálu - v tomto stádiu
přečkává stavba zimu, aby v ní bylo na jaře pokračováno.
Poslední zápis v této první kronice -“Pamětní knize“ obce Lelekovice zní: Na základě
přípisu okr. Úřadu v Brně č.3356-II/2-1940 byla kronika odevzdána jmenovanému
úřadu 21.listopadu 1940. Adolf Roth, kronikář. Psaní kroniky bylo na několik let
přerušeno.
Jarmila Chlupová-kronikářka
Obecní úřad Lelekovice, Zastupitelstvo obce a Redakční rada přeje příjemné
prožití svátečních dnů a hodně zdraví, radosti a spokojenosti v novém roce.

Zpravodaj obce Lelekovice : Listopad-Prosinec 2006, 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

