ZPRAVODAJ

OBCE

LELEKOVICE
Květen—Červen 2005
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Příští číslo cca: 07/2005

Všeobecné informace
• Svoz PDO ( čtrnáctidenní) -

6.5., 20.5.,3.6.,17.6.,1.7.,15.7. 2005
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce bude dne 22.6.2005
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
• Dne 8.dubna 2005 se v Praze pan
starosta zúčastnil slavnostního
předávání dekretů o udělení znaku a
praporu naši obci a dalším obcím ČR.
Dekrety představitelům obcí předal
místopředseda Poslanecké sněmovny
P ČR pan Jan Kasal.
• V neděli 8.května 2005 ve 14.00 hodin
se v místním kostele uskuteční tradiční
poutní slavnost sv. Filipa a Jakuba,
patronů našeho kostela. Při mši svaté
bude posvěcen nově udělený znak a
prapor obce.
• Obec Lelekovice a Česká děkují dětem
a pedagogům ZŠ Lelekovice za úklid
provedený 15.4.2005 při příležitosti Dne
Země. Jako každý rok jste přispěli ke
zlepšení vzhledu našich obcí.
• Obecní úřad upozorňuje občany na
platnost vyhlášky č. 1/92 o čistotě,
veřejném pořádku a ochraně životního
prostředí, která zakazuje spalování
veškerých materiálů mimo zařízení k
tomu určených. Vyjímku tvoří spalování

suché vyhrabané trávy, listí, dřeva a
rostlinných zbytků v jednom dni v týdnu,
tj. v sobotu.
- Občané jsou dále povinni dbát na to,
aby při jakékoliv jejich činnosti
nedocházelo k nadměrnému obtěžování
hlukem zvláště v neděli ( např. sekání
trávy sekačkami, řezání dřeva
motorovými pilami, opravy automobilů,
provoz hlučných dopravních prostředků,
hlučná hudba apod. )
- Připomínáme rovněž vlastníkům
pozemků povinnost, udržovat pozemky
v náležitém stavu tak, aby
nepoškozovaly okolí zaplevelením.
• Znovu připomínáme zákaz volného
pobíhání psů, jejich venčení v parku, v
blízkosti dětského hřiště a sportoviště u
hasičky. Dále vyzýváme majitele koní a
především jezdce, aby nejezdili přes
sportoviště a dětské hřiště u hasičky.
Taktéž výkaly psů a koní ze všech
veřejných prostranství je povinna
osoba o ně pečující ihned odstranit.
• MUDr. Zděněk Pospíšil oznamuje
občanům, že v současné době provádí
bez přerušení ordinace rekonstrukci
zdravotního střediska. Nové prostory
budou otevřeny 1.7.2005.

Mateřská škola informuje
- Srdečně Vás zveme na vernisáž prodejní výstavy dětí s názvem :
PRO MAMINKU
Pondělí 2.5.2005 v 16.00 hod. v budově MŠ Lelekovice. Výtěžek bude
věnován Oblastní charitě Brno, Domovu sv. Markéty, pro potřeby
matek s dětmi v tísni.
- Rodičům dětí navštěvujících MŠ Lelekovice oznamujeme, že škola v
přírodě se uskuteční v týdnu od 5.6. ( neděle ) do 10.6.2005 ( pátek ). Místo konání :
Kuklík ( u Sněžného ). Informační schůzka pro rodiče se bude konat v MŠ 19.5.2005
v 16.00 hodin.
- Prázdninový provoz : MŠ a školní kuchyně Lelekovice bude uzavřena od 18.7. do
31.8. 2005.
- Přihlášky a odhlášky obědů k začátku školního roku možno provádět od 22.8. 2005
na tel.č. 541 232 548.
•
Základní škola informuje
- Připomínáme rodičům budoucích prvňáčků, že informativní schůzka proběhne
24.května 2005 v 17.00 hod. v budově školy.
- Blahopřejeme všem našim žákům, kteří byli v letošním roce
přijati na víceletá gymnázia. Ve velmi tvrdé konkurenci obstálo
sedm lelekovských páťáků a v příštím roce již budou studenty
Gymnázia Brno– Řečkovice, Terezy Novákové ( M. Šefferová, M.
Voráčová, J. Hádek), Biskupského gymnázia ( A. Jordanová ),
Německého gymnázia (R. Pospíšil, M. Nedoma ), Gymnázia s
uměleckou profilací ( A. Hrušková ). Náročné podmínky pro přijetí
zvláště dobře splnila děvčata M. Šefferová a M. Voráčová, testy vypracovala jako
čtvrtá a pátá nejlepší ze všech přijímaných dětí na Gymnáziu—Řečkovice. Děkujeme
všem za vzornou reprezentaci školy.
- Kvalitu vědomostí našich páťáků také potvrzuje letošní umístění školy v celostátních
srovnávacích testech KALIBRO : úspěšnost žáků v %
Český jazyk ZŠ Lelekovice 66,4% průměr pro ČR 42,6%
Matematika ZŠ Lelekovice 25 % průměr pro ČR 15,7 %
Humanitní základ ZŠ Lelekovice 44,5 % průměr pro ČR 38,4 %
Přírodovědný základ ZŠ Lelekovice 73,6% průměr pro ČR 56 %
• Policie ČR—obv.odd. Kuřim—informuje policejní inspektor pprap. L. Leicher
V průběhu měsíce března se začalo množit vloupání do osobních automobilů, dále
2 x vloupání do UNIMO buněk v kamenolomu. Opakovaně byly řešeny problémy s
parkováním– řešeno předvoláním, taktéž byl zaznamenán opětovný nárůst
podomních prodejců s odcizením věcí v domech. Upozorňujeme proto seniory, aby
byli obezřetní a nevpouštěli cizí osoby do nemovitostí. Znovu se množí případy volně
pobíhajících psů. Upozorňujeme majitele na dodržování OZV obce, která zakazuje
volné pobíhání čtyřnohých mazlíčků a povinnost opatřit psa identifikační známkou.
•

Výměna občanských průkazů
Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. ze dne 16.11.2004 stanoví lhůty pro výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Výměna se týká zejména občanských průkazů typu „ knížka “ a ID karet
růžové barvy, vydaných v letech 1993, 1994,1995 a 1996, včetně těch, na
nichž je uvedena původní platnost „ bez omezení “.
Platnost zmíněných občanských průkazů končí dnem 31.prosince 2005
( z toho vydaných v r. 1995 a 1996 dnem 31. prosince 2006 ) !!!!
Pokud jste držiteli takového občanského průkazu a dosud jste nepožádali o
nový, můžete tak učinit přímo v naší obci v budově OÚ Lelekovice ( v
knihovně ) v úterý 17. května 2005 v době od 9.00 hod. do 11.00 hod..
K výměně je nutno předložit :
• Vyplněný tiskopis „ Žádost o vydání občanského průkazu “ ( tiskopisy jsou k
vyzvednutí na OÚ Lelekovice )
• 1 x foto žadatele v současné podobě velikosti 35 x 45 mm
• Původní občanský průkaz
Nové občanské průkazy budou občanům vydávány rovněž v budově OÚ
Lelekovice dne 28.června 2005 v době od 9.00 do 11. hodin.
!!! Tuto službu zajišťuje Mě.úřad Kuřim po dohodě s OÚ Lelekovice pro
seniory. Mladší občané si musí o výměnu OP požádat v Kuřimi. Ve výše
uvedených termínech pracovnice Mě.úřadu Kuřim nebudou vyřizovat žádosti o
výměnu OP od mladších občanů Lelekovic. !!!!
STAROSTOVÉ OBCÍ ČESKÁ ,LELEKOVICE, VRANOV
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
DEN PONÁVKY,
který se uskuteční 14.5.2005
Program :
• 9.30
- sraz a přivítání všech zúčastněných u sochy
Ponávky v Lelekovicích ( v prostoru u hasičské zbrojnice )
• 9.45
- odchod účastníků údolím říčky Ponávky směrem k Hluku a po staré
Tišnovce do České
• 11.15
- odhalení pítka na návsi v České—kulturní program
• 11.30
- občerstvení
• Od 12.00 - možnost navštívit v místní sokolovně výstavu fotografií k 220. výročí
založení obce Česká

Z OBECNÍ KRONIKY

Pokračování z minulého čísla
Odevzdávali jsme střelné zbraně na četnickou stanici do Jehnic.
V těchto dnech i dalších velmi se uplatňoval vídeňský rozhlas, který
několikrát denně vysílal zprávy proti našemu státu také česky,
slovensky a ukrajinsky pod heslem „ Pravda vítězí “. Namáhal se kde kdo, aby náš
stát rozvalil. Jenom Rumuni byli upřímně při nás.
22. září Hodžova vláda dopoledne odstoupila, večer vytvořila se koncentrační vláda
generála Syrového. Chamberlein odletěl do Godesbergu za Hitlerem. Poselství pres.
republiky Dr. Beneše povzbuzuje občany k důvěře. Polsko činí vojenské přípravy na
našich hranicích. 23. září Sovětský Svaz oznámil Polsku, že rozváže s ním smlouvu
o neútočení, překročí-li polská vojska československé hranice. U presidenta
republiky byla porada vlády a koalice. Potom se sešla ministerská rada, která se
usnesla vzhledem k opatřením některých středoevropských států vyhlásiti obecnou
mobilisaci. Zprávu o ní vyslechli jsme v rozhlasu po 22. hod., byla sice již očekávána,
ale způsobila přece veliký rozruch. Týkala se vojáků do 40 let.. Lidé shromažďovali
se na ulicích i v hostincích a rokovali. Nálada byla skvělá. Všichni byli jsme odhodláni
brániti svobody naší vlasti . 24. září již plynulo ve znamení mobilisace. Starosta obce
Fr. Kolařík dostal o 3. hod. ráno nařízení, aby byli okamžitě do Brna odesláni
evidenční koně ( počtem 9 ) dělostřeleckému 106. pluku. O 5 .hodině byly
vylepovány mobilisační vyhlášky a bubnováno. Z naší obce bylo povoláno 55 vojínů.
Odpoledne byly odeslány 2 povozy neevidenční a 4 koně. Členové Těl. jednoty
Sokol v Lelekovicích a České konali strážní službu na trati v úseku Řečkovice—
Kuřim od 22. září do 2.října. Byly jim k tomu vydány 4 pušky, 2 revolvery, 2 svítilny,
40 nábojů, obvazy. 25. září v noci ze soboty na neděli přijela do obce 1. baterie 106.
dělostř. pluku se 7 děly, 175 koňmi a 120 muži. Byli ubytováni ve vesnici,ve školní
tělocvičně 40 mužů. Hostince sloužily jako skladiště voj. materiálu, vojsko bylo zde
vyzbrojováno. 5 osob bylo odesláno do Brna jako honci ke koním. Lidé překotně
opouštěli Brno ze strachu před nepřátelským náletem. Všecky volné byty na venkově
byly obsazeny, při velké poptávce stoupla i jejich cena. V obchodech bylo vyprodáno,
protože se lidé po zkušenostech světové války zásobovali vším možným. 26. září
Hitler mluvil rozhlasem ve sportovním paláci v Berlíně. Odsoudil příkře náš stát jako
neschopný života, krutě prý pronásledující Němce i jiné národnosti. Žádal splnění
svých požadavků do 1. řijna, jinak zasáhne vojensky. Francouzský generál Faucher,
náčelník vojenské mise v Praze, podal své vládě demisi a dal se k dispozici
československé armádě. Žili jsme v ovzduší blížící se války…...
Další pokračování v příštím čísle
Jarmila Chlupová—kronikářka
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