Cíl je jasný – kvalitní zimní příprava, začlenění mladých hráčů do týmu, zajištění posil a to především na post brankaře a hlavně předvádět na jaře kvalitní výkony s bodovými zisky.
Týmy přípravek a mladších žáků od poloviny soutěže nehrají zápasy na výsledky,
ale jen pro radost ze vstřelených branek. Fotbalová asociace ČR rozhodla, že nebudou oficiálně zveřejňovány ani výsledky ani
tabulky všech soutěží v kategoriích přípravek a
mladších žáků. Ať už s tímto rozhodnutím souhlasíme či ne, musíme se s ním smířit. Každopádně
výsledky našich mladých týmů vždy na webových stránkách klubu uveřejňovat budeme. Pro
rodiče, hráče i fanoušky. Zimní příprava mládežnických družstev probíhá jako obvykle
v sokolovnách v České a Lelekovicích. Někteří
trenéři zkouší s dětmi i běžecké tréninky, do zimní přípravy se dle aktuálních klimatických podmínek přidají i tréninky na ledě či na umělých površích v hale nebo venku. Samozřejmostí jsou účasti na halových turnajích v Brně a okolí.
A co máme ještě v plánu na příští rok? Především bychom chtěli za pomocí dotací
pořídit nové střídačky. Stávající jsou několik let nevyhovující. Dle předpisů mají být
pro 10 osob, naše poničené pojmou max. 6 hráčů. Nutná bude i oprava tribun, kde
křehké plastové sedačky nevydržely a postupně budou nahrazeny novými. Čeká nás
také oprava kotvení mantinelů na asfaltovém hřišti. Nejdůležitějším bodem je
však pro nás koordinace a pomoc při zajištění zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci šaten a stavbu tenisových kurtů a při vyřízení stavební agendy.
Ve sportovním areálu dle připravovaného strategického plánu obce by se v roce 2017
měla realizovat rekonstrukce šaten, resp. demolice stávajících šaten, které jsou
v havarijním stavu a stavba nové budovy. V ní pak nalezneme šatny pro kopanou,
tenis, rozhodčí, sprchy a WC pro sportovce i veřejnost, klubovnu, sklady a na
střeše pak pochůznou terasu s občerstvením. Součástí projektu budou i úpravy
v areálu jako zřízení parkovacích míst v místě současného stánku s občerstvením,
oprava tribun, přemístění vchodu a zvýšení jeho bezpečnosti. Druhá část projektu
řeší nové tenisové kurty v nevyužitém, nevzhledném a neudržovaném koutě areálu.
Kurty s umělým osvětlením a umělým povrchem v Lelekovicích velmi chybí a budou obrovským přínosem pro sportující veřejnost. Touto investicí a realizací se náš
Sportovní areál Miloše Kunzfelda na Poňavě plně dokončí a ucelí a stane se tak
jedním z nejkrásnějších komplexních sportovních stánků v širokém okolí.
Pokud v letošní „globálně oteplené“ zimě přijde patřičný mrazivý výkyv a podaří se
nám připravit ledovou plochu, pak Vás všechny zveme k veřejnému bruslení a rekreačnímu hokeji.
Ivo Barták
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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku v očekávání, co dobrého nám přinese. Každý máme
svá osobní přání a nejinak je tomu i v plánech co zlepšit ve společenství obecním.
Můžeme se nejprve ohlédnout za tím, co se podařilo uskutečnit v roce právě uplynulém. Největší stavbou byl „Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“. Její
zahájení se oddalovalo z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodavatele
stavby. Díky tomu se naše stavba „potkala“ s rekonstrukcí kolejí ČD, což nám přinášelo nemalé problémy, ale ve výsledku to nedopadlo nejhůře. Na estetičnost projektu
jistě existují různé názory, nicméně hlavní účel zlepšení kultury cestování je nepřehlédnutelný. Další dopravní stavbou byla „Rekonstrukce dopravního prostoru ulice
Hlavní“ před základní školou s dlouho očekávaným zvýšeným prahem pro přechod
pro chodce. Součástí byla úprava autobusových zastávek, nová skladba a povrch
souběžné komunikace a parkovacích stání, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace
v tomto úseku. Ve výčtu investic v roce 2015 nelze opomenout zakoupení nového
hasičského automobilu pro naši požární jednotku SDH, který bude sloužit především
našim občanům k ochraně jejich bezpečnosti i majetku.

Z dalších staveb jen připomenu výstavbu ochranné zdi podél spodní části
ulice Paseky, kde byl opraven i povrch komunikace. Nový povrch dostaly i části
silnic Zahumení a Tišnovka. Poslední realizovanou stavbou byla „Rekonstrukce
zahrady MŠ v přírodním stylu“, která se předávala do užívání až v polovině prosince. Hodně času a práce bylo věnováno přípravě, zpracování a projednávání dvou
dokumentů obce, a to návrhu nového územního plánu a strategickému plánu rozvoje obce. Přínos těchto materiálů se projeví až v následujících letech.
Tím se již dostáváme do roku 2016 a můžeme si říci, co nás asi čeká.
V rozpočtu počítáme s realizací staveb, které jsou připravovány již delší dobu. Nejstarší projekt je nadstavba samoobsluhy, u které jsme čekali až vyřešíme vlastnické
vztahy k pozemkům pod prodejnou a v jejím okolí. To se v průběhu loňského roku
podařilo a proto mohlo být zadáno zpracování projektové dokumentace pro tuto
stavbu. V dostavěném a zrekonstruovaném objektu mimo stávající prodejny najdou
svoje místo zubní a dětská ordinace, výdejna léků, stále chybějící klubovna pro různé aktivity a setkávání občanů. Dalším projektem je rekreačně sportovní prostor u
hasičky. Na stavbu máme již od května 2013 vydané stavební povolení. V současné
době probíhá revize projektu, ve kterém budou dle požadavku hasičů prodlouženy
dráhy pro hasičský sport z 60 na 100 metrů. Potom již nebude nic bránit výběru dodavatele stavby a její realizaci. Třetí připravovanou stavbou je zvětšení kapacity
mateřské školy. Ani zde se nejedná o nic nového, protože již v polovině roku 2014
byl vypracován investiční záměr a podána žádost o dotaci z programu MŠMT.
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace, aby bylo možné požádat o
finanční podporu v rámci dotačního titulu z IROP. Stavba by se realizovala
v případě získání dotace. Poslední z připravovaných větších staveb je dostavba
splaškové kanalizace o stoku „B“, tj. část obce směrem k České. Žádosti o dotace
lze podat do 6.ledna 2016. Vzhledem k příslibu kraje, že v roce 2017 provedou rekonstrukci státní silnice, by bylo optimální stavbu kanalizace ještě v letošním roce
zrealizovat. Za zmínku ještě stojí nutná oprava mostu přes Ponávku oddělující ulice
Na Hrázi a Pindula. Součástí akce bude stavba souběžné lávky pro pěší. K těmto
záměrům mohu uvést, že díky uvážlivému hospodaření obce nepředpokládáme realizaci výše uvedených staveb z úvěrů a se zadlužováním obce.
Co říci závěrem? Asi by to na počátku roku mělo být něco radostného, optimistického, ale víme, že ne vždy se všechno podaří a stane podle našich představ.
Mějme ale stále na paměti, že : „Noc nemůže být nikdy tak tmavá, aby někde nezářila malá hvězdička. Poušť nemůže být tak bezútěšná, aby se v ní nenašla malá oáza. Vždycky je někde k nalezení malá radost. Jsou květiny, které kvetou i
v zimě.“ (Phil Bosmans)
Tak Vám tedy do nového roku přeji pevné zdraví, hodně klidu, spokojenosti
a velikou radost z toho, že jsme.
Jaroslav Diviš, starosta obce

Na leden je připravován 14. ročník Lelekovické volejbalové ligy – LVL 2016, do
které je přihlášeno 9 družstev z okolních vesnic a z Brna. Také naší TJ budou reprezentovat 2 družstva. Tato pohárová soutěž bude 9. ledna 2016 a ukončena finálovými utkáními v polovině dubna.
V rámci kulturně-společenské činnosti bylo v sokolovně uskutečněno již tradiční
„Kácení máje“, které stárci společně s TJ Sokol pořádají po Václavských hodech.
Stárci v sobotu 21.11. nejprve v 16:00 na Skalce slavnostně porazili máji, dřevo pořezali a uklidili. Potom ve 20:00 hodin v sokolovně zahájili zábavu za účasti všech
stárků, stárek a dalších návštěvníků ve stylu 30. a 40. let minulého století. Pořadatelé
a mnozí účastníci byli v dobovém oblečení a tak se v sále pohybovali vedle bankéře
a ředitele ve fracích i prostí občané té doby. Také sál byl upraven tak, že při stolové
zábavě mohli všichni sledovat na velkém plátně dobové grotesky se Chaplinem
včetně příslušné muziky. Taneční zábava se rozproudila po 22. hodině při reprodukované hudbě rovněž z těchto časů. Zpestřena byla dvojicí Kalibr, která kromě zpěvu předvedla i taneční kreace. Zábavy se zúčastnilo asi 150 návštěvníků, skončila po
druhé hodině ranní.
V prosinci byla také dokončena kompletní oprava střechy pokrývačskou firmou
MONTÁŽE S.K. s.r.o. z Ivanovic. Zbývají ještě drobné práce na úklidu půdy.
V letošním roce se podařilo uskutečnit velmi potřebné opravy komínů a střechy, které spolu se zateplením stropu přispěly nejen k hospodárnějšímu provozu v budově,
ale i prodloužení životnosti sokolovny. Zásluhu na tom mají brigádníci z řad členů
TJ Sokol, sponzoři z místních řad občanů – podnikatelů, živnostníků a v neposlední
řadě dobrá spolupráce se zastupitelstvem obce. Výbor TJ Sokol děkuje všem za poskytnutou pomoc, neboť bez ní by nebylo možné celý areál se sokolovnou udržovat
v dobrém, použitelném stavu a doufá, že i v nastávajícím roce bude tato užitečná
spolupráce pokračovat. Do nového roku přeje všem občanům spokojený šťastný život.
Zdeněk Chlup

AC LELEKOVICE
Přestože v minulém zpravodaji byla naše sportovní loňská činnost již shrnuta, přinášíme ještě jedno malé doplnění a ohlédnutí za fotbalovým podzimem.
Muži v posledním zápase plně zabodovali a opustili nelichotivý
nejnižší řádek tabulky. Dostali se tak na sympatické jedenácté
místo. Tým prochází obdobím výrazných hráčských i trenérských změn a podzim nebyl vůbec jednoduchý. Na poslední
chvíli se nám podařilo sehnat nového trenéra, který však neměl
žádný čas na poznání mužstva, jeho doplnění a konsolidaci. Pomohl nám se ctí
zvládnout první část sezony. Po vzájemné dohodě jsme panu Nejezchlebovi za
jeho pomoc a snahu poděkovali a ukončili s ním spolupráci. Vrací se staronový
trenér Miloš Císař, což přináší oddech výboru a radost hráčům i fanouškům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH OBCE LELEKOVICE ZA ROK 2015
Jménem jednotky SDH obce Lelekovice bych Vás rád seznámil s její činností.
Do současné doby jsme zasahovali u 20 událostí. Jednalo se o 10 požárů (5 Lelekovice, 3 Česká, 2 Ivanovice), 2 plané poplachy (1 Lelekovice, 1 Česká), 8 technických pomocí (6 Lelekovice, 1 Česká, 1 Jehnice). Zásahy provádí hasiči na profesionální úrovni a v nadstandardních časových limitech, a to i v dopoledních hodinách,
kdy převážná většina členů je v zaměstnání. Jako každý rok jsme zajišťovali požární
dozor a bezpečnost návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci.
Rok 2015 se u lelekovických hasičů zapíše do historie zlatým písmem. Dobrovolní
hasiči jsou lidé se srdcem, kteří nenechají nikoho v nesnázích a již mnohokrát prokázali a stále prokazují, že jejich existence je pro obec důležitá, proto jakákoliv investice do záchranných složek zde nachází své opodstatnění. Toto ocenili i zastupitelé
obce a schválili pro jednotku zakoupení nového zásahového automobilu MAN. Na
investici za 4,351.160,- Kč jedním mil. přispěl Jihomoravský kraj. O novém vozidle
budeme podrobněji informovat v příštím vydání zpravodaje. Novému hasičskému
vozidlu jsme zajistili větší tepelný komfort pořízením nových sekčních garážových
vrat. Aby slova „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“ nevyzněla naprázdno, je i nadále třeba členy jednotky vzdělávat, modernizovat a průběžně jim
pořizovat kvalitní a zejména funkční vybavení a techniku. Všichni členové jednotky
proto disponují moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou nezbytné
pro bezpečnost u zásahu, 3 noví členové absolvovali kurz nositele dýchací techniky.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval kolegům ze sdružení SDH, rodinným příslušníkům a příznivcům jednotky za podporu naší obětavé a nelehké práce.
S přáním příjemného prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce
2016.
Pavel Krejčí - velitel JSDH Lelekovice

SOKOLSKÝ OZNAMOVATEL
Podařilo se konsolidovat cvičení žactva, když roli cvičitele převzal starosta TJ Zbyněk Lecián a cvičitelka Simona Tomanová. Do sdruženého oddílu sokolské všestrannosti chodí 15 až 20 dětí. Chlapci a děvčata jsou ve věku od 4 do 9-ti let a zatím
cvičí společně, ale ve skupinách podle věku. Cvičební hodina je vždy zakončena
zajímavou hrou, které se zúčastní všechny děti. Nejmladší doprovází do sokolovny
rodiče. Cvičení se koná každou středu od 17:30 do 19:00 hodin.
Starší žactvo a dorost je ve volejbalovém oddíle, který vede MUDr. Lukáš Pospíšil.
Je zaměřen na výchovu hráčů volejbalu, který má v naší jednotě dlouhou tradici.
Mladí volejbalisté mají trénink každé pondělí od 16:00 do 17:30 hodin a někteří
jedinci jezdí posilovat i mládežnické družstvo TJ Sokol Drásov. V listopadu a prosinci pořádal náš oddíl sobotní volejbalové turnaje družstev dospělých kategorie
MIX, kterých se zúčastnily kromě našich tří družstev také oddíly Brna a blízkého
okolí. Zahájení bylo v 8:30, ukončení v odpoledních, někdy i večerních hodinách.
Turnaje byly rozděleny do dvou částí, pro začínající hráče a pokročilé, kteří se již
zúčastňují soutěží. Pro všechny účastníky zajišťovala jednota i stravování.

AKTUÁLNĚ
TOPNÁ SEZÓNA
Je tady zima a naše obec se
v podvečerních hodinách halí do
štiplavého dýmu. Ve skutečnosti se jedná o uhlovodík benzo-apyrenu, který vzniká při nedokonalém spalování a zvyšuje
nárůst nádorů, bronchitid u
předškoláků či kardiovaskulárních onemocnění. V loňském
roce Český hydrometeorologický ústav sledoval ovzduší
v menších sídelních útvarech v různých částech republiky a ze získaných údajů
dokázal, že ve vesnicích je v zimních měsících kvalita ovzduší a koncentrace škodlivin mnohem horší než ve velkých městech či v blízkosti továren a autostrád. Kromě
karcinogenního uhlovodíku unikají do ovzduší také prachové částice do velikosti
jednoho mikrometru, které se dýcháním dostávají až do lidské krve. Jejich koncentrace v ovzduší se každoročně zvyšuje úměrně s rostoucí cenou plynu a elektřiny. A
tak nezodpovědní topiči, kteří, aby ušetřili, pálí doma v kamnech i odpadky včetně
umělých hmot.
Nejhorší jedy, které vznikají při spalování v kamnech, jsou:
Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU - karcinogenní - vznikají při nedokonalém spalování uhlí, olejů, nafty, benzinu a plastů.
Oxid siřičitý / SO2 / - dráždí sliznice, podporuje vznik astmatu - vzniká spalováním hnědého uhlí a v domácích topeništích.
Oxid uhelnatý - toxický - ovlivňuje srdce, cévní a nervový systém - vzniká z emisí
v dopravě a při nedokonalém spalování uhlíkatých materiálů

REKONSTRUKCE
ZAHRADY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátkem prosince byla
dokončena esteticky zdařilá úprava zahrady mateřské školy podle návrhu
Ing. arch. Evy Wagnerové.

VÝZNAMNÁ JUBILEA V MINULÉM PŮL ROCE OSLAVILI TITO
LELEKOVIČTÍ OBČANÉ
97 let - Šlapanská Ludmila, 96 let - Alexa František, 95 let - Goliáš Bohumil, 90 let
- Komárková Milada, 80 let - Roffeis Vlastimil, Trenz František, Stejskalová Alena,
Kovaříková Lidmila, 75 let – Košacký Václav, Kudla Jiří, Zelený Jiří, Hájková Jiřina, Doležalová Jindřiška, Kyselák Ladislav, Čupr Jaroslav, Staněk Emil, 70 let –
Pospíšilová Marcela, Horníková Jana, Elblová Libuše, Šupa Pavel, Skula Jan, Staňková Marie, Ošmera Petr, Mrvová Jindřiška, Kincl Vladimír, Navrátil František,
Zelenková Jiřina. Gratulujeme.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
KONCERT V KOSTELE SV. FILIPA A JAKUBA
Vánoční koncert v kostele v Lelekovicích je v neděli 3.1.2016 v 17:00 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 9.1.2016 od 13:00 hodin.

KURZ NEJEN PRO AKTIVNÍ SENIORY

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

V pátek 8.1.2016 od 18 do 20 hodin proběhne v základní škole už třetí ze série
přednášek nejen pro seniory, tentokrát si v lekci „Jak na to?“ na konkrétních případech procvičíte základy asertivity.

 Svoz PDO (čtrnáctidenní) – 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3.2016. Svoz komunálního

BESEDY V KNIHOVNĚ

odpadu je přesunut z pátku 1.1.2016 na sobotu 2.1.2016.
 Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30.6.2016. Cena za osobu byla zvýšena na 460,- Kč. Poplatek ze psů - platí držitel psa. Poplatek ze psů
se platí za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem
na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu identifikace
platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny poplatky uvádějte číslo
popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO
1340, pro psy 1341. Platby z důvodu rozlišení provádějte každou samostatně (PDO, pes, ). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.
 Obec Lelekovice jako provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje nájemce
hrobových míst na povinnost nahlásit uložení lidských ostatků do hrobu
(zpopelnění, pohřbení).
 Obecní úřad upozorňuje občany, že platby za vyúčtování stočného lze hradit
hotově do pokladny OÚ nebo na účet uvedený na faktuře tj. Sberbank
4200201956/6800 , var. symbol. - číslo faktura, spec. symbol - číslo popisné.

V úterý 12.ledna 2016 v 18.00 hod. Milan Kinčl - Příhody lesního skřítka. Obsah
je vhodný i pro menší děti.
Únorovou besedu si připraví lelekovické skautky – 9.února 2016 v 18:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ PRO VČELAŘE

MLADÍ HASIČI

ZO ČSV Lelekovice upozorňuje chovatele včel, že na základě § 51 odst. 3, zákon
326/2004 Sb. jsou povinni nejpozději do konce února nahlásit stanoviště včelstev na
obecní úřad. Příslušný formulář je k dispozici na adrese
http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/stanoviste-2013-01.pdf

JARMARK

ZMĚNY NA LINCE 41
Od 13.12.2015 nové jízdní řády. Nový spoj s odjezdem 7:31 hod. z Lelekovic do
Brna v SO, NE, +
Nový spoj s odjezdem 22:14 hod. z Brna-Králova Pole do Lelekovic v pracovní dny

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST – PŘÍRODA PATAGONIE
Sdružení Krásné Lelekovice Vás srdečně zve na přednášku pana Josefa Holzbechera, která se koná v prostorách obecního úřadu, ve středu 20.1.2016 v 18:30 hodin.

OBECNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
20. Obecní reprezentační ples obce Lelekovice se koná v sobotu 6.2.2016 od 20.00
hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje kapela Jirky Helána. Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek bez místenek od 1.2.2016.

MASOPUST
V neděli 7.února ve 14:00 hodin průvod masek vyrazí z rozcestí v Zahumení.

Tréninky od pondělí 4.1.2016 v 17:30 ve školní tělocvičně, nebo po předchozí domluvě v klubovně místní hasičky.
Dne 22.11.2015 proběhl v České v sokolovně již 15. farní charitativní jarmark. Výtěžek akce – 99. 145,- korun - poputuje na konto Papežských misijních děl, tentokrát na Filipíny pro chudé a osiřelé děti. Děkujeme všem, kteří jste se jakýmkoli
způsobem podíleli na výrobě zboží, prodeji, kulturním programu a hlavně příjemné
atmosféře. Jsme rádi, že se můžeme společně setkávat, prožít příjemné chvíle a zároveň pomáhat.
Vaši Jarmarečníci

CO SE DĚJE NA OBECNÍM ÚŘADĚ
ŠKOLSKÁ KOMISE
Složení školské komise
Martin Huška, PhDr. Marie Klusoňová, Mgr. Hana Mikaušová
Školská komise se na svých jednáních zabývá potřebami škol, které obec Lelekovice zřizuje - tedy mateřské a základní školy, a také potřebami občanů, jejichž děti
tyto školy navštěvují. Důležitou oblastí činnosti školské komise v tomto období je
naplnění novely školského zákona, zabezpečit pro žáky s trvalým pobytem na území naší obce spádovou školu, kde mohou plnit povinnou školní docházku v 6. - 9.
ročníku ZŠ. Jednání bylo zahájeno s Městskou částí Brno-Královo Pole, konkrétně
se ZŠ Brno, Herčíkova 19. V současné době probíhá schvalovací proces společného spádového obvodu na straně MČ Královo Pole. Uzavření smlouvy se předpokládá počátkem roku 2016 a to tak, aby žáci opouštějící lelekovickou školu po pátém ročníku, mohli plynule přejít na ZŠ Brno, Herčíkova.
Touto smlouvou mezi obcí Lelekovice a MČ Brno, Královo Pole potažmo ZŠ Brno, Herčíkova 19, není dotčeno právo zákonných zástupců na svobodný výběr školy, kde bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku.
Dalšími oblastmi, kterými se školská komise v uplynulém období zabývala, byla
realizace projektů na jednotlivých školách, ať již projektů před dokončením, případně těch, o kterých školy do budoucna uvažují. Komise také projednala výroční
zprávu o činnosti základní školy za minulý školní rok, seznámila se s koncepčními
záměry obou škol pro přípravu strategického plánu obce, návrhy rozpočtu škol na
rok 2016 a reagovala na aktuální oblasti, které bylo třeba řešit.
Školská komise operativně informovala ředitelky škol o možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů, případně z dalších dotačních
titulů. Jednání komise probíhalo střídavě v mateřské a základní škole a k jejímu
jednání byly zvány nejen ředitelky škol, ale i ostatní zaměstnanci, kterých se projednávaná tematika dotýkala.
Členové komise se na svých jednáních průběžně zabývali podněty spoluobčanů i
členů zastupitelstva.
PhDr. Marie Klusoňová, předsedkyně školské komise
KOMISE PRO OBEC KRÁSNĚJŠÍ
Na podzim bylo provedeno osázení záhonů u nových parkovacích stání vedle základní školy. Skladbu a rozmístění sazenic navrhla paní Jitka Růžičková. Na jaro je
naplánování osazení i dalších nově vzniklých záhonů před samoobsluhou.
Dle návrhu Darii Křivinkové, dojde na jaře k výsadbě kolem schodů do Podemlýna.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Informace
o
správním
řízení
pro
školní
rok
2016
2017.
Vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2016, denně od 8 do 16,00 hodin. Termín odevzdání vyplněného tiskopisu je do
5. 2. 2016. Informace o mateřské škole, včetně Kritérií pro přijímání, naleznete na
tabuli školy, obce a stránkách www. mslelekovice.cz
Eva Pešlová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dne 26. ledna 2016 se bude konat zápis žáků do 1. třídy školního roku 2016/2017.
Zápis bude probíhat od 13.00 do 18.00 hod. Více informací a potřebné formuláře
naleznete na webu školy: www.zslelekovice.cz

EKODVŮR
Provozní doba - středa 16:00 - 17:30; sobota 9:00 - 12:00. Stavební odpad a velkoobjemový odpad se neodebírá.

VÝZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK NA PŘESTUPNÍM UZLU
Parkoviště P+R (č. IP13d) - dopravní značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob. Zkratka
P+R vychází z anglického „Park and Ride“, tedy zaparkuj a jeď (dál hromadnou dopravou).
Parkoviště K+R (č. IP 13c) - dopravní značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.

STAVENIŠTNÍ BUŇKY U TIŠNOVKY
Několikrát jsme vyzývali odbor ŽP MěÚ Kuřim, aby s námi spolupracoval ve věci
odstranění "staveništních buněk" uložených bez povolení na pozemku u komunikace
Tišnovka. Sdělili nám, že nemohou jednat, protože se nejedná o odpad. Stavební
úřad na základě svolané obhlídky na místě vyzval vlastníky k odvezení buněk z pozemku. Ti to přislíbili, ale neuskutečnili. Požádal jsem tedy (opakovaně) odbor ŽP
KÚ JmK, aby rozhodl, zda se v případě zdemolovaných a ohořelých staveništních
buněk jedná o odpad nebo ne. Proběhlo místní šetření a KÚ JmK odbor ŽP vydal
Rozhodnutí, že se skutečně o odpad jedná. Rozhodnutí obdrželi vlastníci pozemku a
buněk, kteří se proti výroku kraje odvolali k věcně nadřízenému orgánu - Ministerstvu životního prostředí ČR. Toto přezkoumalo napadené rozhodnutí, odvolání podané vlastníky zamítnulo a potvrdilo rozhodnutí KÚ JmK , odboru ŽP, že movitá
věc - 36 staveništních buněk umístěných na pozemku parc.č. 1769/2, k.ú.
Lelekovice, je skutečně odpadem. Rozhodnutí MŽP ČR jsem následně předal odboru ŽP MěÚ Kuřim, aby zahájilo s vlastníky pozemku řízení ve věci odstranění nepovolené skládky odpadu.
Jaroslav Diviš, starosta obce
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Tišnovka. Sdělili nám, že nemohou jednat, protože se nejedná o odpad. Stavební
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Jaroslav Diviš, starosta obce

VÝZNAMNÁ JUBILEA V MINULÉM PŮL ROCE OSLAVILI TITO
LELEKOVIČTÍ OBČANÉ
97 let - Šlapanská Ludmila, 96 let - Alexa František, 95 let - Goliáš Bohumil, 90 let
- Komárková Milada, 80 let - Roffeis Vlastimil, Trenz František, Stejskalová Alena,
Kovaříková Lidmila, 75 let – Košacký Václav, Kudla Jiří, Zelený Jiří, Hájková Jiřina, Doležalová Jindřiška, Kyselák Ladislav, Čupr Jaroslav, Staněk Emil, 70 let –
Pospíšilová Marcela, Horníková Jana, Elblová Libuše, Šupa Pavel, Skula Jan, Staňková Marie, Ošmera Petr, Mrvová Jindřiška, Kincl Vladimír, Navrátil František,
Zelenková Jiřina. Gratulujeme.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
KONCERT V KOSTELE SV. FILIPA A JAKUBA
Vánoční koncert v kostele v Lelekovicích je v neděli 3.1.2016 v 17:00 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 9.1.2016 od 13:00 hodin.

KURZ NEJEN PRO AKTIVNÍ SENIORY

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

V pátek 8.1.2016 od 18 do 20 hodin proběhne v základní škole už třetí ze série
přednášek nejen pro seniory, tentokrát si v lekci „Jak na to?“ na konkrétních případech procvičíte základy asertivity.

 Svoz PDO (čtrnáctidenní) – 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3.2016. Svoz komunálního

BESEDY V KNIHOVNĚ

odpadu je přesunut z pátku 1.1.2016 na sobotu 2.1.2016.
 Splatnost poplatku za komunální odpad je od 1.2. do 30.6.2016. Cena za osobu byla zvýšena na 460,- Kč. Poplatek ze psů - platí držitel psa. Poplatek ze psů
se platí za psy starší 3 měsíců - jeden 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny OÚ, složenkou, bankovním převodem
na účet č. 4829641/0100. Při platbě přes bankovní účet z důvodu identifikace
platby vždy vyplňte specifický symbol - pro všechny poplatky uvádějte číslo
popisné domu, za pomlčku číslo orientační. Variabilní symbol - pro PDO
1340, pro psy 1341. Platby z důvodu rozlišení provádějte každou samostatně (PDO, pes, ). Po obdržení platby Vám bude vydána samolepka na popelnici.
 Obec Lelekovice jako provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje nájemce
hrobových míst na povinnost nahlásit uložení lidských ostatků do hrobu
(zpopelnění, pohřbení).
 Obecní úřad upozorňuje občany, že platby za vyúčtování stočného lze hradit
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4200201956/6800 , var. symbol. - číslo faktura, spec. symbol - číslo popisné.

V úterý 12.ledna 2016 v 18.00 hod. Milan Kinčl - Příhody lesního skřítka. Obsah
je vhodný i pro menší děti.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH OBCE LELEKOVICE ZA ROK 2015
Jménem jednotky SDH obce Lelekovice bych Vás rád seznámil s její činností.
Do současné doby jsme zasahovali u 20 událostí. Jednalo se o 10 požárů (5 Lelekovice, 3 Česká, 2 Ivanovice), 2 plané poplachy (1 Lelekovice, 1 Česká), 8 technických pomocí (6 Lelekovice, 1 Česká, 1 Jehnice). Zásahy provádí hasiči na profesionální úrovni a v nadstandardních časových limitech, a to i v dopoledních hodinách,
kdy převážná většina členů je v zaměstnání. Jako každý rok jsme zajišťovali požární
dozor a bezpečnost návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci.
Rok 2015 se u lelekovických hasičů zapíše do historie zlatým písmem. Dobrovolní
hasiči jsou lidé se srdcem, kteří nenechají nikoho v nesnázích a již mnohokrát prokázali a stále prokazují, že jejich existence je pro obec důležitá, proto jakákoliv investice do záchranných složek zde nachází své opodstatnění. Toto ocenili i zastupitelé
obce a schválili pro jednotku zakoupení nového zásahového automobilu MAN. Na
investici za 4,351.160,- Kč jedním mil. přispěl Jihomoravský kraj. O novém vozidle
budeme podrobněji informovat v příštím vydání zpravodaje. Novému hasičskému
vozidlu jsme zajistili větší tepelný komfort pořízením nových sekčních garážových
vrat. Aby slova „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“ nevyzněla naprázdno, je i nadále třeba členy jednotky vzdělávat, modernizovat a průběžně jim
pořizovat kvalitní a zejména funkční vybavení a techniku. Všichni členové jednotky
proto disponují moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou nezbytné
pro bezpečnost u zásahu, 3 noví členové absolvovali kurz nositele dýchací techniky.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval kolegům ze sdružení SDH, rodinným příslušníkům a příznivcům jednotky za podporu naší obětavé a nelehké práce.
S přáním příjemného prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce
2016.
Pavel Krejčí - velitel JSDH Lelekovice

SOKOLSKÝ OZNAMOVATEL
Podařilo se konsolidovat cvičení žactva, když roli cvičitele převzal starosta TJ Zbyněk Lecián a cvičitelka Simona Tomanová. Do sdruženého oddílu sokolské všestrannosti chodí 15 až 20 dětí. Chlapci a děvčata jsou ve věku od 4 do 9-ti let a zatím
cvičí společně, ale ve skupinách podle věku. Cvičební hodina je vždy zakončena
zajímavou hrou, které se zúčastní všechny děti. Nejmladší doprovází do sokolovny
rodiče. Cvičení se koná každou středu od 17:30 do 19:00 hodin.
Starší žactvo a dorost je ve volejbalovém oddíle, který vede MUDr. Lukáš Pospíšil.
Je zaměřen na výchovu hráčů volejbalu, který má v naší jednotě dlouhou tradici.
Mladí volejbalisté mají trénink každé pondělí od 16:00 do 17:30 hodin a někteří
jedinci jezdí posilovat i mládežnické družstvo TJ Sokol Drásov. V listopadu a prosinci pořádal náš oddíl sobotní volejbalové turnaje družstev dospělých kategorie
MIX, kterých se zúčastnily kromě našich tří družstev také oddíly Brna a blízkého
okolí. Zahájení bylo v 8:30, ukončení v odpoledních, někdy i večerních hodinách.
Turnaje byly rozděleny do dvou částí, pro začínající hráče a pokročilé, kteří se již
zúčastňují soutěží. Pro všechny účastníky zajišťovala jednota i stravování.

AKTUÁLNĚ
TOPNÁ SEZÓNA
Je tady zima a naše obec se
v podvečerních hodinách halí do
štiplavého dýmu. Ve skutečnosti se jedná o uhlovodík benzo-apyrenu, který vzniká při nedokonalém spalování a zvyšuje
nárůst nádorů, bronchitid u
předškoláků či kardiovaskulárních onemocnění. V loňském
roce Český hydrometeorologický ústav sledoval ovzduší
v menších sídelních útvarech v různých částech republiky a ze získaných údajů
dokázal, že ve vesnicích je v zimních měsících kvalita ovzduší a koncentrace škodlivin mnohem horší než ve velkých městech či v blízkosti továren a autostrád. Kromě
karcinogenního uhlovodíku unikají do ovzduší také prachové částice do velikosti
jednoho mikrometru, které se dýcháním dostávají až do lidské krve. Jejich koncentrace v ovzduší se každoročně zvyšuje úměrně s rostoucí cenou plynu a elektřiny. A
tak nezodpovědní topiči, kteří, aby ušetřili, pálí doma v kamnech i odpadky včetně
umělých hmot.
Nejhorší jedy, které vznikají při spalování v kamnech, jsou:
Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU - karcinogenní - vznikají při nedokonalém spalování uhlí, olejů, nafty, benzinu a plastů.
Oxid siřičitý / SO2 / - dráždí sliznice, podporuje vznik astmatu - vzniká spalováním hnědého uhlí a v domácích topeništích.
Oxid uhelnatý - toxický - ovlivňuje srdce, cévní a nervový systém - vzniká z emisí
v dopravě a při nedokonalém spalování uhlíkatých materiálů

REKONSTRUKCE
ZAHRADY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátkem prosince byla
dokončena esteticky zdařilá úprava zahrady mateřské školy podle návrhu
Ing. arch. Evy Wagnerové.

Z dalších staveb jen připomenu výstavbu ochranné zdi podél spodní části
ulice Paseky, kde byl opraven i povrch komunikace. Nový povrch dostaly i části
silnic Zahumení a Tišnovka. Poslední realizovanou stavbou byla „Rekonstrukce
zahrady MŠ v přírodním stylu“, která se předávala do užívání až v polovině prosince. Hodně času a práce bylo věnováno přípravě, zpracování a projednávání dvou
dokumentů obce, a to návrhu nového územního plánu a strategickému plánu rozvoje obce. Přínos těchto materiálů se projeví až v následujících letech.
Tím se již dostáváme do roku 2016 a můžeme si říci, co nás asi čeká.
V rozpočtu počítáme s realizací staveb, které jsou připravovány již delší dobu. Nejstarší projekt je nadstavba samoobsluhy, u které jsme čekali až vyřešíme vlastnické
vztahy k pozemkům pod prodejnou a v jejím okolí. To se v průběhu loňského roku
podařilo a proto mohlo být zadáno zpracování projektové dokumentace pro tuto
stavbu. V dostavěném a zrekonstruovaném objektu mimo stávající prodejny najdou
svoje místo zubní a dětská ordinace, výdejna léků, stále chybějící klubovna pro různé aktivity a setkávání občanů. Dalším projektem je rekreačně sportovní prostor u
hasičky. Na stavbu máme již od května 2013 vydané stavební povolení. V současné
době probíhá revize projektu, ve kterém budou dle požadavku hasičů prodlouženy
dráhy pro hasičský sport z 60 na 100 metrů. Potom již nebude nic bránit výběru dodavatele stavby a její realizaci. Třetí připravovanou stavbou je zvětšení kapacity
mateřské školy. Ani zde se nejedná o nic nového, protože již v polovině roku 2014
byl vypracován investiční záměr a podána žádost o dotaci z programu MŠMT.
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace, aby bylo možné požádat o
finanční podporu v rámci dotačního titulu z IROP. Stavba by se realizovala
v případě získání dotace. Poslední z připravovaných větších staveb je dostavba
splaškové kanalizace o stoku „B“, tj. část obce směrem k České. Žádosti o dotace
lze podat do 6.ledna 2016. Vzhledem k příslibu kraje, že v roce 2017 provedou rekonstrukci státní silnice, by bylo optimální stavbu kanalizace ještě v letošním roce
zrealizovat. Za zmínku ještě stojí nutná oprava mostu přes Ponávku oddělující ulice
Na Hrázi a Pindula. Součástí akce bude stavba souběžné lávky pro pěší. K těmto
záměrům mohu uvést, že díky uvážlivému hospodaření obce nepředpokládáme realizaci výše uvedených staveb z úvěrů a se zadlužováním obce.
Co říci závěrem? Asi by to na počátku roku mělo být něco radostného, optimistického, ale víme, že ne vždy se všechno podaří a stane podle našich představ.
Mějme ale stále na paměti, že : „Noc nemůže být nikdy tak tmavá, aby někde nezářila malá hvězdička. Poušť nemůže být tak bezútěšná, aby se v ní nenašla malá oáza. Vždycky je někde k nalezení malá radost. Jsou květiny, které kvetou i
v zimě.“ (Phil Bosmans)
Tak Vám tedy do nového roku přeji pevné zdraví, hodně klidu, spokojenosti
a velikou radost z toho, že jsme.
Jaroslav Diviš, starosta obce

Na leden je připravován 14. ročník Lelekovické volejbalové ligy – LVL 2016, do
které je přihlášeno 9 družstev z okolních vesnic a z Brna. Také naší TJ budou reprezentovat 2 družstva. Tato pohárová soutěž bude 9. ledna 2016 a ukončena finálovými utkáními v polovině dubna.
V rámci kulturně-společenské činnosti bylo v sokolovně uskutečněno již tradiční
„Kácení máje“, které stárci společně s TJ Sokol pořádají po Václavských hodech.
Stárci v sobotu 21.11. nejprve v 16:00 na Skalce slavnostně porazili máji, dřevo pořezali a uklidili. Potom ve 20:00 hodin v sokolovně zahájili zábavu za účasti všech
stárků, stárek a dalších návštěvníků ve stylu 30. a 40. let minulého století. Pořadatelé
a mnozí účastníci byli v dobovém oblečení a tak se v sále pohybovali vedle bankéře
a ředitele ve fracích i prostí občané té doby. Také sál byl upraven tak, že při stolové
zábavě mohli všichni sledovat na velkém plátně dobové grotesky se Chaplinem
včetně příslušné muziky. Taneční zábava se rozproudila po 22. hodině při reprodukované hudbě rovněž z těchto časů. Zpestřena byla dvojicí Kalibr, která kromě zpěvu předvedla i taneční kreace. Zábavy se zúčastnilo asi 150 návštěvníků, skončila po
druhé hodině ranní.
V prosinci byla také dokončena kompletní oprava střechy pokrývačskou firmou
MONTÁŽE S.K. s.r.o. z Ivanovic. Zbývají ještě drobné práce na úklidu půdy.
V letošním roce se podařilo uskutečnit velmi potřebné opravy komínů a střechy, které spolu se zateplením stropu přispěly nejen k hospodárnějšímu provozu v budově,
ale i prodloužení životnosti sokolovny. Zásluhu na tom mají brigádníci z řad členů
TJ Sokol, sponzoři z místních řad občanů – podnikatelů, živnostníků a v neposlední
řadě dobrá spolupráce se zastupitelstvem obce. Výbor TJ Sokol děkuje všem za poskytnutou pomoc, neboť bez ní by nebylo možné celý areál se sokolovnou udržovat
v dobrém, použitelném stavu a doufá, že i v nastávajícím roce bude tato užitečná
spolupráce pokračovat. Do nového roku přeje všem občanům spokojený šťastný život.
Zdeněk Chlup

AC LELEKOVICE
Přestože v minulém zpravodaji byla naše sportovní loňská činnost již shrnuta, přinášíme ještě jedno malé doplnění a ohlédnutí za fotbalovým podzimem.
Muži v posledním zápase plně zabodovali a opustili nelichotivý
nejnižší řádek tabulky. Dostali se tak na sympatické jedenácté
místo. Tým prochází obdobím výrazných hráčských i trenérských změn a podzim nebyl vůbec jednoduchý. Na poslední
chvíli se nám podařilo sehnat nového trenéra, který však neměl
žádný čas na poznání mužstva, jeho doplnění a konsolidaci. Pomohl nám se ctí
zvládnout první část sezony. Po vzájemné dohodě jsme panu Nejezchlebovi za
jeho pomoc a snahu poděkovali a ukončili s ním spolupráci. Vrací se staronový
trenér Miloš Císař, což přináší oddech výboru a radost hráčům i fanouškům.

Cíl je jasný – kvalitní zimní příprava, začlenění mladých hráčů do týmu, zajištění posil a to především na post brankaře a hlavně předvádět na jaře kvalitní výkony s bodovými zisky.
Týmy přípravek a mladších žáků od poloviny soutěže nehrají zápasy na výsledky,
ale jen pro radost ze vstřelených branek. Fotbalová asociace ČR rozhodla, že nebudou oficiálně zveřejňovány ani výsledky ani
tabulky všech soutěží v kategoriích přípravek a
mladších žáků. Ať už s tímto rozhodnutím souhlasíme či ne, musíme se s ním smířit. Každopádně
výsledky našich mladých týmů vždy na webových stránkách klubu uveřejňovat budeme. Pro
rodiče, hráče i fanoušky. Zimní příprava mládežnických družstev probíhá jako obvykle
v sokolovnách v České a Lelekovicích. Někteří
trenéři zkouší s dětmi i běžecké tréninky, do zimní přípravy se dle aktuálních klimatických podmínek přidají i tréninky na ledě či na umělých površích v hale nebo venku. Samozřejmostí jsou účasti na halových turnajích v Brně a okolí.
A co máme ještě v plánu na příští rok? Především bychom chtěli za pomocí dotací
pořídit nové střídačky. Stávající jsou několik let nevyhovující. Dle předpisů mají být
pro 10 osob, naše poničené pojmou max. 6 hráčů. Nutná bude i oprava tribun, kde
křehké plastové sedačky nevydržely a postupně budou nahrazeny novými. Čeká nás
také oprava kotvení mantinelů na asfaltovém hřišti. Nejdůležitějším bodem je
však pro nás koordinace a pomoc při zajištění zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci šaten a stavbu tenisových kurtů a při vyřízení stavební agendy.
Ve sportovním areálu dle připravovaného strategického plánu obce by se v roce 2017
měla realizovat rekonstrukce šaten, resp. demolice stávajících šaten, které jsou
v havarijním stavu a stavba nové budovy. V ní pak nalezneme šatny pro kopanou,
tenis, rozhodčí, sprchy a WC pro sportovce i veřejnost, klubovnu, sklady a na
střeše pak pochůznou terasu s občerstvením. Součástí projektu budou i úpravy
v areálu jako zřízení parkovacích míst v místě současného stánku s občerstvením,
oprava tribun, přemístění vchodu a zvýšení jeho bezpečnosti. Druhá část projektu
řeší nové tenisové kurty v nevyužitém, nevzhledném a neudržovaném koutě areálu.
Kurty s umělým osvětlením a umělým povrchem v Lelekovicích velmi chybí a budou obrovským přínosem pro sportující veřejnost. Touto investicí a realizací se náš
Sportovní areál Miloše Kunzfelda na Poňavě plně dokončí a ucelí a stane se tak
jedním z nejkrásnějších komplexních sportovních stánků v širokém okolí.
Pokud v letošní „globálně oteplené“ zimě přijde patřičný mrazivý výkyv a podaří se
nám připravit ledovou plochu, pak Vás všechny zveme k veřejnému bruslení a rekreačnímu hokeji.
Ivo Barták
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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku v očekávání, co dobrého nám přinese. Každý máme
svá osobní přání a nejinak je tomu i v plánech co zlepšit ve společenství obecním.
Můžeme se nejprve ohlédnout za tím, co se podařilo uskutečnit v roce právě uplynulém. Největší stavbou byl „Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“. Její
zahájení se oddalovalo z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodavatele
stavby. Díky tomu se naše stavba „potkala“ s rekonstrukcí kolejí ČD, což nám přinášelo nemalé problémy, ale ve výsledku to nedopadlo nejhůře. Na estetičnost projektu
jistě existují různé názory, nicméně hlavní účel zlepšení kultury cestování je nepřehlédnutelný. Další dopravní stavbou byla „Rekonstrukce dopravního prostoru ulice
Hlavní“ před základní školou s dlouho očekávaným zvýšeným prahem pro přechod
pro chodce. Součástí byla úprava autobusových zastávek, nová skladba a povrch
souběžné komunikace a parkovacích stání, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace
v tomto úseku. Ve výčtu investic v roce 2015 nelze opomenout zakoupení nového
hasičského automobilu pro naši požární jednotku SDH, který bude sloužit především
našim občanům k ochraně jejich bezpečnosti i majetku.

