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tel.: 541232162

www.lelekovice.cz

MLADÍ HASIČI
Milí spoluobčané Lelekovic,
většina místních občanů má snad ještě
v povědomí, jaké jméno měli v minulosti
zdejší mladí hasiči a jaké úspěchy je
provázely.
Po loňském úspěchu, kdy se nám podařilo vybojovat celkové 2. místo v lize mládeže
mladších žáků, mám nyní velkou čest
společně s dalšími trenéry vést trochu
rozšířený a obnovený tým mladých hasičů.
Pro letošní sezónu se nám podařilo sestavit dvě závodní družstva. Družstvo
mladších žáků ve věku od 6–11 let v počtu
9 členů a jedno družstvo starších žáků
od 11–15 let v počtu 10 členů.

Podařilo se nám postupně dovybavit hřiště
pro tréninky požárních útoků a štafet
4 x 60 m. Chyběla nám například kladina,
bariéra 80 cm a 1,5 m. Díky dotacím
z obce, sponzorským darům a osobní
iniciativě rodičů a trenérů se nám podařilo
vše získat během jednoho roku.
Ovšem největší investicí jsou letos nové
nástřikové terče a časomíra, která nám
pomůže s motivací dětí a k docílení lepších časů potřebných pro dobré umístění
na závodech.
Začali jsme do tréninku mnohem častěji
zařazovat atletické prvky a upravili
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metodiku nácviků technických dovedností a i díky tomu se již nyní dostavují
velké úspěchy, o které bychom se
s vámi rádi podělili jako pyšní trenéři.

grafické značky, uzly a ručkování po
laně. A druhý závod zaměřený na atletickou část kombinovanou se spoustou
požárních dovedností a disciplín.

V letošním 15. ročníku Ligy mládeže
Brno venkov patří naše obě družstva
k nejmladším účastníkům ve svých kategoriích. Z toho důvodu jsme letošní
sezónu vzali spíše jako testovací. Naši
mladí svěřenci nás ovšem velmi mile
překvapili.

Je to neuvěřitelné, ale hned první ročník
okresního kola celostátní hry Plamen
naši mladší žáci dosáhli na celkové
úžasné 3. místo a starší žáci na krásné
5. místo. Navázali jsme tak na úspěchy
předchozích generací lelekovických
mladých hasičů.

Mladší žáci díky skvělému 2. místu
z posledního závodu postoupili
v průběžné tabulce na skvělé 4. místo
a starší žáci si stabilními výkony udržují
průběžné krásné 5. místo.

Jsme na naše svěřence patřičně hrdí,
neb příkladně reprezentují naši obec
a věříme, že i nadále budeme mít tak
šikovné děti se zájmem o požární sport,
který měl zde v Lelekovicích, ale
i v širokém okolí velké jméno!

Největším úspěchem je ovšem letos
první závod celostátní hry Plamen, kam
jsme se po dlouhých 12-ti letech přihlásili. Jedná se o dva závody, a to
o závod požární všestrannosti – branný
závod. Děti se zde učí znát a používat
hasební prostředky a hasiva, zdravovědu, střelbu ze vzduchovky, orientaci
v přírodě dle buzoly a mapy, topo-
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Velký dík patří také rodičům, že nám
důvěřují a pomáhají nám vést děti
k týmovému sportu, který je navíc
připravuje i k zodpovědnosti. Dále děkujeme obci za podporu, sponzorům za
dary, trenérům a lidem kolem nás
za rady, pomoc a předání zkušeností,
kterých není nikdy dost.
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Jsme rádi, že obec vyslyšela naše
připomínky k plánované investiční akci
„Obnovy hřiště u hasičky“ a věříme, že
nás toto nové sportoviště nabudí k ještě
lepším výkonům.

14:46

Page 3

Rádi uvítáme i nové členy a fanoušky.
Najdete nás vždy v pondělí a pátek od
17:30 na hřišti u hasičky.
Za trenéry Patricie Petrová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA POŇAVĚ
Ačkoliv bydlí v těsné blízkosti hřiště
opravdových čarodějnic hned několik,
po roce jsme se opět sešli k pálení
těch fotbalových.
Tradiční akce za kabinou fotbalového
hřiště na Poňavě vypukla v sobotu
30. dubna 2016 v pět hodin odpoledne.
Všechny nás překvapila nadmíru bohatá
účast dětí i dospělých, kterou mělo určitě
na svědomí především nádherné počasí.
V sobotním odpoledni jsme napočítali
více jak 120 účastníků, kteří se rozhodně
nenudili a dokázali se mezi sebou
výborně bavit.
Po zapálení vatry a úvodním opékání
špekáčků došlo nakonec i k upálení
„dřevěné“ čarodějnice.

Děti od začátku využily celý areál Miloše
Kunzfelda ke svému sportovnímu vyžití,
některé hrály fotbal na travnatém hřišti,
jiné daly přednost ježdění na kole na
asfaltové ploše kluziště, v obležení byly
i skluzavky u kabiny či basketbalový koš
pod lesem. Nikdo se ani chvíli nenudil.
Dospělé osazenstvo mělo zase možnost
ochutnat u občerstvovacího okénka
točená piva z menších pivovarů jako je
Poutník, Chotěboř, či Nachmelená opice.
Po setmění jsme dětem zapnuli umělé
osvětlení a ty si tak mohly svoje radovánky
ještě o nějakou tu chvilku prodloužit.
Celá akce měla pozitivní ohlas a začíná
se stávat tradicí. Co dodat? Za rok na
Poňavě zase nashledanou.
Martin Procházka

17. DEN PONÁVKY
V sobotu 14. května 2016 se uskutečnila
připomínka výročí založení svazku obcí
„17. Den Ponávky“. Na letošní o něco
menší účasti se zřejmě podepsala ranní
podmračená obloha. Než však tradiční
účastníci doputovali k památnému stromu – „Milionův buk“, nad hlavami jim již
svítilo sluníčko. Další část cesty nás
dovedla historickým chodníčkem pod

nejvyšší vrchol hřebene k pamětní desce
Carla Ripky (+ 1874), zakladatele turistických zařízení na Babím lomě. A po
vystoupání posledních kamenných
schodů jsme už zdolali jeho nejvyšší
vrchol 562 m n. m. Při zpáteční cestě
jsme se přemístili na rozcestí k Lelkovači,
kde na nás čekali pánové Aleš Mikauš
a Luděk Chini s připraveným voňavým
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občerstvením v podobě grilované trampské cigáry a vychlazeného světlého
i tmavého pěnivého moku z dalešického
„postřižinského“ pivovaru. Už po sedmnácté jsme si ověřili, že se naši předkové
usadili v překrásném koutu moravské kra-
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jiny. Zbývá nám však k objevování ještě
mnoho zapomenutých cest, tak na
shledanou 13. května 2017 na „18. Dnu
Ponávky“.
Jaroslav Diviš

PASEKY

Pravděpodobně se mnou budete souhlasit, když řeknu, že v Lelekovicích se žije
dobře. A není to jen proto, že do Brna,
kde má řada z nás zaměstnání nebo podnikání, je to jen kousek, že dnes má
nezadlužená obec fungující vodovod
s kvalitní podzemní vodou z Březové,
kanalizaci a čistírnu odpadních vod
– tedy i čistou Ponávku, že je zde škola
i školka a taky nějaká ta hospoda. V obci
lze sportovat, žít kulturou i společenským
životem. Obec si značnou měrou zachovala venkovský charakter.
K pocitu spokojenosti jistě přispívá
i zelené okolí obce s rozsáhlým lesem,
s krásným skalnatým hřebenem Babí lom
a s několika dalšími cennými lokalitami.
Tento přírodní rámec se s dědinou
prolíná prostřednictvím mnoha zahrad
a dalších přirozených prvků, jako
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jsou travnaté stráně a meze se skupinami stromů. A o jedné takové stráni
chci mluvit.
Lokalita Paseky je poměrně rozsáhlým
územím, cca 8 ha, tvořeným opuštěnou
nekvalitní zemědělskou půdou, která
je díky své orientaci na jihozápad
a zejména díky silně zvětralému podloží,
granodiority, velmi vysychavá. V důsledku těchto podmínek vznikl na Pasekách
téměř stepní ekosystém tvořený teplomilnými trávníky a skupinami stromů
– dožívající třešňové sady, nálet lesních
dřevin a zplanělé slivoně-mirabelky.
Druhová skladba zde přirozeně rostoucích bylin je mimořádně pestrá. Od
řady druhů trav, několika druhů vikve, po
modřence chocholatého a celé řady
dalších. Podle dříve provedených
průzkumů – např. Ing. Saulem, roste na
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Pasekách téměř 290 druhů vyšších rostlin. Na tento ekosystém je přirozeně
navázána celá řada druhů hmyzu.
Z těch zajímavých a chráněných lze uvést:
kudlanku nábožnou, otakárka ovocného,
roháče obecného. Z plazů a ptáků
například užovka podplamatá, slepýš,
ťuhýk obecný, strakapoud malý, a přetahující druhy jako je dlask obecný, hýl
obecný, mlynařík dlouhoocasý, křivka
obecná. Dvakrát jsem zde pravděpodobně zastihl nočního ptáka, který dal jméno
naší obci – lelka obecného. Všechny uvedené hodnoty byly důvodem, že Paseky
byly v minulosti vyhlášeny významným
krajinným prvkem.
Zachování a zlepšení současného stavu
není samozřejmostí. Přirozený vývoj
– sukcese – na takovýchto lokalitách,
v našich podmínkách, je postupná
přeměna v les. Na této proměně se podílí
zejména agresivní keře, expanzní třtina
křovištní a nepůvodní dřeviny, které
vytlačují ostatní společenstva bylin.
Jediný způsob, jak této degradaci čelit,
je pravidelné kosení ploch, které je
účelné zachovat jako louky. S vědomím
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toho, že při překročení únosné míry
degradace se změny stávají nevratnými,
se obec rozhodla zintenzivnit péči
o tento cenný ekosystém. Bylo zahájeno každoroční kosení, včetně ručního
odstranění nevhodných náletových
dřevin, v místech s dominantní třtinou
křovištní bylo provedeno strojní
mulčování. Díky této soustavné
péči, realizované z prostředků obce
a z dotací od Agentury ochrany přírody
a krajiny, se výrazně zlepšily biologické
podmínky a současně se zvýraznil krajinný ráz tohoto území. Paseky se staly
i společenským místem kam lidé chodí
rádi na procházky, venčit psy a nebo jen
tak, zlepšit si náladu. Díky nově
vytvořeným průhledům mezi skupinami
stromů a souvislým loukám, bez
nepřehledné vegetace, se zvýraznilo
jejich kouzlo. Jejich obraz se neustále
mění podle počasí a roční doby.
Dá se říci, že současný stav odpovídá
požadavkům na péči o obdobné
ekosystémy a že do budoucna bude
stačit „jen“ vytrvat.
Petr Starý, červen 2016
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY

INFORMACE Z ÚŘADU

Vítězná společnost z výběrového
řízení VS-build, s.r.o., zahájí stavbu
„Lelekovice - kanalizační stoka B“.
Vysoutěžená cena je 6,972.111,59 Kč
bez DPH. Na tuto stavbu jsme uspěli se
žádostí o dotaci z evropských a státních
fondů. Výše podpory je 64 % z uznatelných nákladů stavby, v době uzávěrky
nám ještě nebylo doručeno Rozhodnutí
o jejich výši.

Svoz PDO (čtrnáctidenní) – 8. 7.,
22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9. 2016

Předpokládáme ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby
„Nadstavba, rekonstrukce a venkovní
úpravy prodejny v Lelekovicích“ a zahájení stavby.
Další zahájení prací nás čeká po
výběru dodavatele stavby „Multifunkční
areál K Hasičce v Lelekovicích“.
Projektanti dokončili dokumentaci
na „Rekonstrukci mostu Na Hrázi“ a na
souběžnou novou lávku pro pěší. Byla
podána žádost o stavební povolení.
V současné době probíhá hodnocení žádosti o finanční podporu v rámci
dotačního programu z IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání na akci
„Nástavba Mateřské školy v Lelekovicích“ o jednu třídu.
Jaroslav Diviš, starosta obce
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Z důvodu čerpání dovolené bude
mít obecní úřad v týdnu od 4. 7. do 8. 7.
2016 zavřeno.
Velkoobjemový kontejner na bioodpad u hasičky byl z důvodu neukázněnosti – ukládání jiných odpadů, než pro který
je určen, přesunut do sběrného dvora,
kde je přístupný pouze v době otevření
sběrného dvora (středa 16:00 – 18:00,
sobota 9:00 – 12:00).
Dne 16. 5.2016 zastupitelstvo obce
na svém jednání schválilo z důvodu
inflace zvýšení ceny stočného od roku
2016 z 26 Kč bez DPH na 26,18 Kč,
cena s DPH se zvýší z 29,90 Kč na
30,11 Kč. Navýšení tedy je o 21 haléřů
za 1 m3.
V červenci obdrží občané do
domovních schránek faktury za vyúčtování stočného za období 01-06/2016,
které lze uhradit na účet číslo:
4200201956/6800, var. s. číslo faktury,
spec. s. číslo odběrného místa tj. číslo
popisné nemovitosti nebo hotově do pokladny OÚ.
Dále upozorňujeme, že dle článku 6
Smlouvy o odvádění splaškových vod
jsou občané povinni hlásit změnu
v počtu osob, které bydlí v nemovitosti.
Jedná se o osoby, které v nemovitosti fy-
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zicky žijí. Dle znalosti místních poměrů
bylo zjištěno, že někteří občané nemají ve
smlouvě uveden – pravdivý, skutečný
počet osob žijících v nemovitosti (např.
nájemníky, podnájemníky). Žádáme
občany, aby dodržovali ustanovení čl. 6
Smlouvy o odvádění splaškových vod
a hlásili počet osob v nemovitosti dle
skutečnosti – narození, úmrtí, nájemníci,
podnájemníci, stěhování, prodej nemovitosti a podobně. V kanceláři OÚ je nutno
vyplnit čestné prohlášení o změně.
V opačném případě budeme nuceni přistoupit k opatřením pro ověření skutečného počtu osob zdržujících se v nemovitosti – svědecké výpovědi sousedů
a podobně.
Obecní úřad Lelekovice přeje všem krásnou dovolenou plnou klidu a pohodové
prázdninové putování se šťastným
návratem. Školákům a pedagogům
hodně radosti z volných dnů a načerpání
energie do dalšího školního roku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provoz mateřské školy v době hlavních
prázdnin 2016:
Omezení provozu: od 1. – 15. 7.
(provoz v jedné třídě, 9 pracovních dnů)
Přerušení provozu: od 18. 7. – 31. 7.
(10 pracovních dnů)
Přerušení provozu: od 1. 8. – 31. 8.
(v trvání jednoho měsíce).
Přihlášky ke stravování a další
prosíme v přípravném týdnu od pondělí
27. 8. 2016
Zahájení školního roku 1. 9. 2016
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EKODVŮR
Plánovaná dovolená od 13. 8. – 20. 8.
2016 včetně.
Veškerý velkoobjemový odpad tzn. desky,
nábytek, matrace, koberce, atd. se odebírá pouze v den vyhlášení. Z hygienických důvodů NELZE v ekodvoře
průběžně tento druh odpadu odebírat ani
skladovat. Sběr tohoto odpadu proběhne
na přelomu srpna – září. Bližší termín
bude včas upřesněn.
Po telefonické domluvě: 774 274 682
lze zajistit odvoz většího množství železa
přímo od domu či pozemku.

JUBILANTI

Významné životní jubileum oslavili
v minulých šesti měsících tito občané:
Jiří Jarušek, Božena Halouzková,
Aloisie Novotná, Jaroslav Antonovič,
Vladimír Beran, Jaroslav Stejskal,
Marie Novotná, Ludmila Pezová,
Květoslava Štěpánková, Hana Talafantová, Pavel Hroch, Václav Němec, Jiří
Sedlák, Ladislav Vaverka, Marie Filová,
Vlasta Krejčí, Hana Mašková, Libuše
Mizerová, Věra Pilná, Marie Reiserová,
Eliška Štěpánková, Hana Štěpánková,
Helena Vedmochová, Vlastimil Beran, Jiří
Dostál, František Kalvoda, Emil Kupka,
Mojmír Novotný, Vítězslav Obruča, Jiří
Péza, Miloslav Sedlák.
Přibyla nám tři novorozeňata.
Gratulujeme.
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AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
AC LELEKOVICE
Aktuality a ohlédnutí za jarní částí sezony.
Začátkem června skončila sezona našim
třem fotbalovým mužstvům. Naši
„čutálisti“, jak nás někteří jedinci v obci
rádoby vtipně nazývají, si vedli se střídavými úspěchy.
Starší přípravka bohužel nenavázala na
podzimní sympatické výkony a postupně

To druhé družstvo mladších žáků nás na
jaře mile překvapilo. Tým, který po podzimu okupoval ty nejspodnější příčky tabulky, v jarní části sezony neskutečně
vyrostl. Kluci se zápas od zápasu zlepšovali, s bojovností a chutí přicházely
i výsledky a výhry jako na běžícím pásu.
Výsledkem bylo konečné šesté místo, ale
hlavně radost z předváděné hry. Bohužel
jsou právě mladší žáci kategorie, ze které
už v Lelekovicích není jít kam dál. Starší

Mladší žáci AC Lelekovice

se herně i výsledkově propadla do
průměru. Kluci nechodili na tréninky tak
poctivě jako doposud a na hřišti to začalo být brzy vidět. Jen snaha a docházka na
zápasy prostě nestačí. Dalo by se říct, že
bez tréninku nejsou koláče...

8

Na druhou stranu je potřeba objektivně
uznat, že tuto kategorii hrajeme s dětmi,
které jsou ve většině případů o mnoho
mladší než jejich soupeři. Každopádně
máme co zlepšovat.

žáky, kterých je potřeba minimálně
jedenáct nedáme kvůli nedostatku hráčů
dohromady, a tak nás kluci, kteří chtějí ve
fotbale dále pokračovat, musí opustit
a zamířit do jiných klubů v našem okolí...
Družstvo mužů prošlo v uplynulé sezoně
slušným zemětřesením. Po hektickém
podzimu, kdy jsme do poslední chvíle
neměli ani trenéra ani dostatečný počet
hráčů, jsme chtěli mužstvo v jarní části
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sezony stabilizovat a posunout ho výš,
tam kam patří. To se nám bohužel úplně
nepovedlo. Vinou zranění klíčových hráčů
a bodové ztráty z podzimu jsme soutěž
v podstatě celé jaro jen zachraňovali.
V době uzávěrky zpravodaje ještě
netušíme, jestli se nám podařilo městský
přebor zachránit nebo spadneme
o soutěž níž do městské soutěže. Přes
léto nás každopádně čeká hromada
práce především s doplněním kádru.
A abychom nezapomněli na naše úplně
nejmenší. Fotbalový potěr ve věku do
6 let, který zatím nehraje soutěže, se
taktéž pravidelně schází dvakrát týdně na
trénincích. Svoje první fotbalové krůčky
berou naprosto vážně a tak nám snad
z tohoto nadějného podhoubí, zase něco
do budoucna vyroste :-)
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SOKOLSKÝ OZNAMOVATEL
Naše nejmladší žákovské družstvo oddílu všestrannosti pod vedením Simony
Tomanové se zúčastnilo v neděli
5. června 2016 v Jedovnicích atletického víceboje sestávajícího ze sprintu,
skoku do dálky, hodu kriketovým
míčkem a běhu na vzdálenost podle
věku. Závodů se zúčastnilo 72 malých
sportovců z pěti sokolských tělovýchovných jednot. Naše šestičlenné
družstvo si nevedlo špatně. Jeho malí
závodníci soutěžili ve všech disciplínách a umístili se dvakrát na 4. místě
a jednou na 5. místě. Dobře reprezentovali naši TJ a všem patří poděkování
včetně doprovodu.

Ve výhledech klubu na příští sezonu je
stavba nových kabin a postupné
dokončení celého sportovního areálu
Miloše Kunzfelda. Dále chystáme od
podzimu nábory hráčů, ale i trenérů,
kterých je v mládežnických kategoriích
stále málo.
O všem podstatném, co se děje v našem
klubu, se můžete dozvědět na našich
stránkách: www.aclelekovice.estranky.cz
Všem našim hráčům a příznivcům přejeme ty nejkrásnější prázdniny a koncem
léta zase na značkách s našim blíbeným
LELE OLÉÉÉ.
Martin Procházka

Mladí sokolové

Tělovýchovná jednota opět připravuje
na 9. září 2016 v rámci celostátní akce
České obce sokolské Noc sokoloven.
Program bude sestaven podobně jako
v loňském roce pro všechny, kteří se
zajímají o činnost naší jednoty.
Nebudou chybět ani atrakce pro děti,
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součástí bude i výstava a promítání
různých dokumentů.
Pokračovat bude i modernizace sokolovny úpravou terasy včetně zastřešení.
V případě, že by se podařilo získat finan-
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ční prostředky nad rámec schválené
dotace, bude možné provést úpravu tak,
aby terasa sloužila k všestrannému
využití.
Zdeněk Chlup

PĚKNÁ PRÁZDNINY A DOVOLENOU
Tip na prázdninovou četbu od našich školáků:
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