ZPRAVODAJ LELEKO HOTOVO

3_4_2017.qxd

21.2.2017

12:50

Page 1

LELEKOVICE

březen
duben

Z P R AVO DA J O B C E 2017
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY LELEKOVICE

Legislativní změny, ať připravované nebo už
přijaté, počítají se stále se snižujícím věkem
dětí, které bude mít MŠ zřízená obcí povinnost přijmout.
S tím poroste počet potřebných míst i v naší
mateřské škole. V územním plánu je také
počítáno s budoucí výstavbou na Chmelníkách a Nad Sklepem (za Kalvodovými).
Zastupitelé obce proto rozhodli o rozšíření
kapacity MŠ. Projekt byl připravován a avizován už delší dobu, s realizací se však čekalo na vypsání příhodného dotačního titulu.
V závěru minulého roku byla obci přiznána
dotace z IROP ve výši 6,745 mil. Kč, což je
90 % ze způsobilých výdajů předpokládané
ceny díla.
V současnosti se pracuje na vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby,
pokud vše půjde bez průtahů a zdržení, předpokládá se, že výstavba začne před

začátkem letních prázdnin a dokončena by
mohla být do konce tohoto kalendářního
roku. Ale to jen v případě, že skutečně vše
půjde bez zádrhelů – přihlásí se zájemce
o dodávku stavby, žádný ze zamítnutých
zájemců se nebude odvolávat a podobně.
Stávající MŠ obsahuje dvě oddělení pro
20-25 dětí a kuchyni s maximální kapacitou
300 jídel denně. Objekt bude nástavbou
rozšířen o třetí oddělení s kapacitou 20 dětí
plus 1-2 vychovatelky. Nárůst odběru stravy
o 22 porcí nevyvolá potřebu navýšení kapacity
kuchyně. Oddělení bude mít nový samostatný
vchod s krytým schodištěm na pozemku
užívaným MŠ. Nová třída bude bezbariérově
přístupná pomocí elektrické plošiny podél
přístupového schodiště, čímž bude bezbariérově zpřístupněna také stávající třída v 2. NP.
Mateřská škola tak nebude mít jen jednu
(současný stav), ale hned všechny tři třídy
bezbariérové.
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VĚŽ LELEKOVICKÉHO KOSTELÍKA MÁ NOVOU STŘECHU
vání projektové dokumentace
fy Versatil, a pod dohledem
Památkové péče, Stavebního
úřadu Kuřim a technika
z biskupství, došlo k rozhodnutí udělat vše pro záchranu.
Zjištěním, že do věže zatéká,
že trámy a vazby jsou napadené škůdci, byly v ohrožení
nedávno zrestaurované varhany, strop nad nimi ve věži
i nové schodiště.

Milí čtenáři obecního zpravodaje, občané, pane
starosto a zastupitelé obce, před dvěma lety
jsem Vás poprvé v obecním zpravodaji pozdravil
článkem s vděčností za nově opravené kostelní
varhany, které byly pro kostel a občany takovým
dárkem k Vánocům roku 2014. Farníci se na
jejich opravu skládali dlouhých 9 let a z celkové
sumy se na ni 14 procenty podílelo Ministerstvo
kultury ČR. Varhany slouží, a možná jste si je
přišli poslechnout nejen o bohoslužbách, půlnoční mši sv., ale i o koncertech, které v kostelíku
probíhají, např. na „Českém varhanním festivalu“
v listopadu 2016 a dalších.
To, že Vám s vděčností budu dva roky na to psát
o tom, že roztomilý lelekovický gotický kostelík sv.
Filipa a Jakuba z 13. století - jenž provází po staletí
život občanů a je nejstarší kulturní památkou obce
– dostane k letošním Vánocům dárek v podobě
nové střechy kostelní věže, by mě nenapadlo.
Jak víte, kostelík v průběhu staletí prošel různými
úpravami. V šedesátých letech 16. století byla ke
kostelíku přistavěna sakristie a nad ní dřevěná
věž s dřevěným zvonicovým patrem. Zvonice pak
byla zbourána a v roce 1873 nahrazena věží na
místě, jak ji znáte dnes. Po poslední opravě věže
v 80. letech minulého století by si nikdo
nedokázal představit, že bude kostelní věž potřebovat většího zásahu tak brzy.
V roce 2015 po provedeném průzkumu, kdy se
zjistil havarijní stav věže, po následném vypraco-
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Opravu vysoutěžila fy Břetislav
Kocián. Ta od poloviny října do
poloviny prosince 2016 za
pomoci jeřábu rozebrala starou
konstrukci věže a usadila kostru nové. Kromě středové hrotnice vyhotovila nově všechny dřevěné
a měděné klempířské prvky dle projektu. Sami jste
jistě byli svědky, jak dílo pokračuje. Po sejmutí
staré věže jsme jen s údivem hleděli na to,
v jak špatném stavu věž byla. Byl zjištěn i špatný
stav kříže z roku 1873 zhotovený F. Kudlou
a J. Kinclem, proto byl též mimo projekt zrestaurován za 53.688 Kč. Ke konci oprav byla pak ve
věži umístěna schránka se zápisem o opravě
a odkazem pro další generaci, která bude jednou
věž opravovat.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obzvlášť za
příspěvek vedení obcí Lelekovice a Česká, ale
i všem dárcům a věřícím, kteří dva roky přispívali
do sbírek, i všem, kdo se jakkoliv přičinili o zdar
díla. Náklady oprav věže bez restaurování kříže
činily 1.061.050 Kč. Na financování se též
podílelo Ministerstvo kultury ČR z Havarijního
programu celkovou částkou 430.000 Kč,
Jihomoravský kraj 225.000 Kč, obec Lelekovice
100.000 Kč, obec Česká 49.900 Kč. Takto se
společným úsilím podařilo zachránit dědictví
předků, jedinečnou kulturní památku a poklad
obce Lelekovice, jehož hodnota je nevyčíslitelná,
a který slouží nejen k bohoslužbám, ale i koncertům, přednáškám a dalším setkáváním pro
všechny.
S vděčností za dobré dílo, s přáním hojného
požehnání a všeho dobrého.
P. Pavel Kříž OM, farář
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sále sokolovny připravili pořadatelé na maškarní
karneval pro děti lampionové osvětlení, koutky pro
dětské hry a nízké pódium uprostřed boční stěny
s karnevalovou výzdobou. Vše vytvořilo v sále útulnější prostředí pro děti i jejich rodičovský
doprovod. Karneval zahájili v sobotu 28. ledna
v 15:00 hodin moderátoři ve slušivých maškarních
kostýmech paní Marcela Leciánová a pan Marek
Šlapanský, který měl na starosti také muziku, při
programu pomáhalo, rovněž v karnevalových
kostýmech, několik pomocnic. Postupně byly na
pódiu představeny podle věku, od nejmladších po
nejstarší, všechny děti v různých karnevalových
úborech a maskách. Při představování za projevenou kuráž dostaly malou odměnu. Potom už nastal
v sále při reprodukované hudbě karnevalový rej,
usměrňovaný moderátory. Přestávky byly využívány
k vlastním tanečním kreacím dětí, u těch nejmenších většinou s maminkami i k soutěživým
hrám, jako lovení rybiček, házení míčků na cíl a jiné,
s možností za úspěšné výsledky získat odměnu.
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domů. Skutečně bychom zůstali všichni klidní,
kdyby se něco podobného dělo u nás doma?
Chovali by se takto nedůstojně i na plese
v Besedním domě v Brně? Je velmi smutné,
že se nám ze společnosti vytrácí slušnost,
důstojnost a úcta k práci druhých.
I přesto byl ples velmi pěknou akcí, při které jsme
se dobře pobavili, setkali s přáteli a zhlédli
podařená taneční vystoupení dětí i profesionálních tanečníků.
Aneta Smětáková

SETKÁNÍ PASEKÁŘŮ
V sokolovně se po jednoroční odmlce konalo ve
spolupráci s TJ Sokol opět přátelské setkání
sousedů Pasekářů. Sešli se 30. prosince
odpoledne, aby si po sousedsku popovídali
a zavzpomínali na právě končící rok 2016. Rodiny
Leciánova a Pospíšilova připravily předsálí se
svátečně upravenými stoly, na kterých nechybělo
vánoční cukroví a jiné dobroty připravené sousedy
Pasekáři. K dispozici byl i sokolský bufet
s obsluhou.

Zděněk Chlup, kronikář

OBECNÍ PLES – OHLÉDNUTÍ
11. února 2017 se konal tradiční Obecní ples.
Děti ze ZŠ Lelekovice vyrobily výzdobu,
Sokolové, mladí stárci a dobrovolníci připravili,
nazdobili a uklidili sál, obec zařídila vše potřebné, aby se na této kulturní akci cítili všichni
dobře. Jaké však bylo překvapení, když někteří
občané začali strhávat a ničit výzdobu, kterou si,
spolu s květinovou výzdobou postupně odnášeli

V družné zábavě při veselém i vážnějším
vzpomínání nejen na zážitky v uplynulém roce,
ale i na ty dřívější, tak v příjemné pohodě uplynulo odpoledne, kterým však sousedské setkání
neskončilo. Následovalo promítání již historických fotografií ze zahájení a průběhu výstavby
řadových rodinných domů na Pasekách, kde
většina jejich stavebníků dodnes bydlí. Jednotlivé
snímky byly vtipně komentovány a tak všichni
vzpomínali na dobu před čtyřiceti lety, jak na
Pasekách začínali.
Zdeněk Chlup
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY
„Lelekovice – kanalizační stoka B“. Po
letošní končící opravdové zimě pokračují práce
na dokončení stavby. Následovat bude oprava
částí komunikací K Radosti a Tišnovka.
„Nadstavba, rekonstrukce a venkovní
úpravy prodejny v Lelekovicích“. I na této
stavbě nám „paní zima“ trochu zahýbala s harmonogramem. Prováděcí firma se bude
zvýšeným úsilím snažit o dodržení původního termínu kolaudace v květnu až červnu 2017.
„Multifunkční
areál
K
Hasičce
v Lelekovicích". Lednová sněhová nadílka nám
způsobila problémy s hutněním podkladů pro
hřiště. Musíme počkat na vyschnutí terénu, aby
se mohly provést drenáže a zhutnění pláně.
Snaha všech bude termín dokončení celé stavby, stanovený na květen 2017, dodržet.
Probíhá stavební řízení na realizaci lávky
a rekonstrukci mostu Na Hrázi. Bude vypsána
veřejná soutěž na zhotovitele stavby, aby se akce
mohla uskutečnit ještě v průběhu letošního roku.
Další výběrové řízení bude vypsáno na
dodavatele nadstavby mateřské školy. I tato stavba by se měla uskutečnit do konce roku, aby od
1. ledna 2018 mohly být do mateřské školy přijaty další děti.
Česká inspekce životního prostředí
zahájila přestupkové řízení s majitelem pozemku
a „stavebních buněk“ u Tišnovky. Je to další krok
vedoucí snad ke konečnému odstranění
hrůzného odpadu.
Římskokatolický farní úřad Vranov po
schválení Biskupstvím brněnským převedl bezúplatně několik svých pozemků cest v katastru
Lelekovic do majetku naší obce.
Jaroslav Diviš, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZÁPIS
Vydávání přihlášek k povinnému a ostatnímu
předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
v Lelekovicích na školní rok 2017-18 proběhne:
2. – 3. května 2017 denně od 10:00 – 16:00
hodin v kanceláři mateřské školy.
Termín odevzdání vyplněných přihlášek: do 16.
května 2017, denně od 7:00 – 16:30 hodin.
Kritéria pro přijímání budu zveřejněna před zahájením vydávání přihlášek na úřední desce obce
Lelekovice a tabuli mateřské školy. Správní řízení
proběhne během měsíce června 2017.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V letošním roce chceme vybudovat na školní
zahradě přírodní učebnu, která by umožňovala
pobyt dětí venku i za méně příznivých podmínek.
Na zastřešené ploše o velikosti 8 ×10 metrů
chceme vytvořit variabilní zázemí se stoly, lavicemi a úložnými prostorami na hračky a pomůcky.
Jednoduchá dřevěná konstrukce se zpevněnou
plochou, která vyžaduje minimální údržbu, bude
pořízena z rozpočtu mateřské školy a postavena
odbornou firmou, která bude nejlépe splňovat
požadavky na odborné provedení a kvalitu.
Využití stavby bude víceúčelové. Chceme, aby
sloužila běžně k učení a hrám nejen dětem,
ale i jejich rodičům při plánovaných setkáváních
na naší nové přírodní zahradě a věříme,
že užitečnost této venkovní „místnosti“ budeme
stále objevovat i po letech užívání. Stavebně
otevřený projekt totiž umožní dětem i dospělým
přetvářet podle potřeby stavbu esteticky
(výtvarné činnosti, práce s hlínou, rukodělné
a pracovní činnosti se dřevem, přírodninami…),
ale i měnit její funkčnost podle momentálních
potřeb školy nebo veřejnosti (badatelské, pěstitelské, chovatelské činnosti, zahradní terapie,
vzdělávání dospělých…). Přínos této stavby
vidíme hlavně v možnosti člověka pobývat
v úzkém sepětí s přírodou, učit se od ní a být jí
také užitečný.
Eva Pešlová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZÁPIS
Zápis do 1. třídy ZŠ Lelekovice se uskuteční ve
čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.
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OBECNÍ KNIHOVNA

EKODVŮR

Obecní knihovna je umístěna v přízemí budovy
obecního úřadu. Pro veřejnost je v provozu
každé úterý od 14 do 18 hodin.

Od 1. 4. 2017 („dle počasí“) bude v ekodvoře
přistaven kontejner na stavební odpad.
Od 26. 3. 2017 se se změnou zimního času na
letní mění i středeční otvírací doba – od 16:00
do 18:00 hodin.

V loňském roce 2016 bylo registrováno 247
čtenářů, z toho 72 čtenářů mladších 15 let.
Vypůjčili si celkem 6.166 publikací – naučná pro
dospělé 372, beletrie pro dospělé 3.467,
naučná pro mládež 119, beletrie pro mládež
1.591, časopisů 617 výtisků.
K 31. 12. 2016 je stav knižního fondu 8.735 publikací – krásná literatura 7.378, naučná 1.407.
V roce 2016 bylo zakoupeno 413 nových knih.
Pro čtenáře jsou předplaceny časopisy Živá historie, Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál.
Výběr tisku je rozšířen ještě o dary spoluobčanů
(Marianne, Instinkt, Interview). Za nákup knih
a časopisů byla vydána částka 32 476 Kč. Obecní
knihovna využívá možnosti výpůjček pro naše
čtenáře z MK Kuřim. Bylo vypůjčeno 48 svazků,
dále bylo z kuřimské knihovny nabídnuto čtenářům
v rámci „výměnného fondu“ 212 knih. Tyto služby
naši čtenáři vítají, protože ne všechny požadované
knihy máme v naší obecní knihovně. Informace
o knihách najdete na www.knihovnalelekovice.wz.
cz. Seznamy nových knih bývají umístěny ve vývěsní skříňce na budově obecního úřadu a nové
přírůstky bývají vystaveny v prosklené vitríně ve
vchodu do obecního úřadu.
V loňském roce se uskutečnily „Zimní podvečery
s knihou“. Díky maminkám, které spolu se svými
dětmi připravily setkání, se přítomní seznámili
s tvorbou spisovatelky Martiny Driverové, Pavla
Tausingra.
Žáci prvních tříd byli slavnostně přivítáni mezi
čtenáře a byly jim bezplatně předány čtenářské
průkazky.
Do knihovny byl dodán nový notebook pro potřeby čtenářů.
Zveme Vás na nezávaznou návštěvu naší knihovny, těšíme se na setkání s Vámi.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad se bude
odebírat v den vyhlášení svozovou firmou AVE.
Zpětný odběr elektrospotřebičů je možný za
podmínky, že poškození spotřebiče nebude
větší jak 10 %. V případě většího poškození už se
nejedná o zpětný odběr, ale o směsný odpad.

POLICIE ČR
Policie ČR zasílá obci každoročně zprávu týkající se spáchané trestné činnosti, přestupkového
jednání a spolupráce. Ze zprávy vybíráme:
V loňském roce bylo v katastrálním území obce
Lelekovice spácháno celkem 9 trestných činů,
5 z nich bylo objasněno. Příkladem trestných
činů spáchaných u nás v obci je podvodné
jednání, užívání cizích věcí a vloupání.
Mezi přestupky páchané v katastru obce patří
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích – dopravní nehody,
parkování, dále přestupky proti občanskému
soužití a přestupky proti veřejnému pořádku či
proti majetku – odcizené registrační značky.
Celkem bylo loni spácháno 34 přestupků, z toho
u 29 přestupků byl zjištěn jejich pachatel.
Dopravní situace – v celém služebním obvodu
Obvodního oddělení Kuřim bylo v roce 2016
zjištěno a v blokovém řízení vyřešeno celkem 301
dopravních přestupků. Také bylo zjištěno celkem
55 případů týkajících se jízdy motorovým vozidlem
pod vlivem alkoholu. Celkem došlo vloni v teritoriu
OOP Kuřim k 157 dopravním nehodám. Nikdo
nebyl usmrcen, škoda způsobená při dopravních
nehodách činila 13.851.000 Kč.

Alena Stejskalová
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AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
1. 3.

Přednáška p. Chlupa a Culka, 60. léta
až dnešek v Lelekovicích, v 18:30 OÚ
8. 3.
Dopravní předpisy a jejich dodržování
– sokolovna
25.-26. 3. LELEDIV – sokolovna
8. 4.
Ukliďme Česko
22. 4.
Přebor volejbalových družstev
29. 4.
O velikonoční vejce – volejbalový
turnaj – sokolovna

DOPRAVNÍ PŘEDPISY
Ve středu 8. března v 17.30 hodin bude v předsálí sokolovny přednáška pro motoristy o nových
dopravních předpisech. Přednášet bude lektor
z brněnské autoškoly pan Roman Formánek.

SOKOL LELEKOVICE
V sobotu 17. prosince 2016 byl v sokolovně
uskutečněn volejbalový Předvánoční volejbalový
turnaj o vánočního kapra, kterého se zúčastnilo
osm družstev, z nichž dvě byla z naší tělocvičné
jednoty. Turnaj byl zahájen v 8:30 hodin a skončil
až pozdě odpoledne. Pomyslnou trofej –
vánočního kapra – získalo družstvo A z mateřské
jednoty, na druhém místě se umístilo družstvo B
rovněž z naší jednoty. Obě vítězná družstva
obdržela velké vánoční dorty, které padly za oběť
slavnostnímu zakončení turnaje.
Další ročník „Lelekovické volejbalové ligy“ byl
zahájen v sobotu 7. ledna v 8:00 hodin
v sokolovně. Hraje se o putovní pohár a pohár
starosty TJ, který získává vítěz základního kola.
Do ligy se přihlásilo celkem devět družstev, dvě
jsou domácí. Předpokládané ukončení již
tradiční místní volejbalové ligy by mělo být
v sobotu 8. dubna finálovými zápasy a slavnostním předáním putovního poháru vítěznému
družstvu a cen družstvům za další místa.
V sokolovně se nehraje jen volejbal. V sobotu
14. ledna uspořádala TJ turnaj v badmintonu.
Turnaje se zúčastnilo osm smíšených dvojic
z Lelekovic a blízkého okolí. Absolutním vítězem se
stala dvojice hostující, domácím se příliš nedařilo.
Od ledna již také probíhá každou středu od
17:30 do 19:00 hodin pravidelné cvičení žactva
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a od 19:00 do 20:00 hodin cvičení žen. Obě
cvičení vede náčelnice TJ paní Simona
Tomanová a budou vítáni další zájemci o cvičení,
včetně žen.
Každé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin mají
trénink dorostenci volejbalového oddílu, jehož
vedoucí je MUDr. Lukáš Pospíšil. Že jsou velmi
dobře vedeni, svědčí skutečnost, že jezdí posilovat mladé volejbalisty Sokola Drásov. Pravidelné
tréninky vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin
má žactvo oddílu florbalu. Vede je úspěšně
trenér Jakub Lecián. Také do tohoto oddílu se
mohou hlásit další děti.
MODERNIZACE SOKOLOVNY
V tomto roce je připravována další modernizace
sokolovny, která nejen přispěje k širšímu využití,
ale hlavně odstraní neustálé problémy se
zatékáním vody do zdiva. Také dojde k částečnému zateplení, což opět přispěje k dalším
úsporám energií. Údržba a modernizace si
vyžaduje velké finanční prostředky a bez sponzorských darů místních občanů a podnikatelů by
ani nebyla v tak velkém rozsahu možná. Stejně
tak vstřícné jednání a pomoc zastupitelstva
obce má vliv na akceschopnost činovníků
v tělocvičné jednotě, neboť tak mají pocit,
že jejich práce není marná a zbytečná. Výbor TJ
si proto váží a oceňuje pomoc všech, kterým
záleží na tom, aby Skalka se sokolovnou tvořila
příjemné a hezké prostředí pro všechny.
Zdeněk Chlup

HASIČI
Naše jednotka za rok 2016 vyjela k 17 událostem. Jednalo se o tři požáry na území naší obce,
dva v obci Česká, jeden v Ivanovicích a jeden
v rámci vyhlášení druhého stupně ve slévárně
Kuřim. Zbylých deset událostí spočívalo
v odklízení popadaných stromů, v odchytu
nebezpečného hmyzu, transportu pacienta do
vozidla ZZS z nepřístupného terénu a v jednom
případě jsme byli povoláni jako první jednotka ve
třetím stupni do obce Čebín k vyhledávání ztracené osoby. Tento časově náročný zásah dopadl
úspěšně. Osoba byla nalezena zmatená, podchlazená, a bez větší újmy na zdraví.
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Rád bych se vrátil k prvnímu loňskému výjezdu.
16. ledna byl v brzkých ranních hodinách jednotce
vyhlášen požární poplach do obce Česká
na požár kontejnerů pod přístřeškem s rozšířením
na obecní úřad. Naše jednotka byla od vyhlášení
poplachu na místě za šest minut a svým rychlým
a profesionálním zásahem zabránila úplnému
rozšíření na střechu obecního úřadu a vzniku
daleko vyšší škody než byla vyčíslena. Rád bych
ještě jednou poděkoval všem členům VJ za takto
provedený rychlý a profesionální zásah.
Všechny výjezdy jsme absolvovali s novým zásahovým vozidlem, které jsme na konci roku 2015
slavnostně převzali od obce Lelekovice.
Závěrem bych velice rád poděkoval firmě
Opticontrol, která nám sponzorským darem zakoupila vozidlovou radiostanici do druhého vozu,
dále bych chtěl poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu obce Lelekovice za velikou podporu
a v neposlední řadě všem členům VJ za obětavou
a mnohdy nelehkou práci, kterou společnými
silami vykonáváme.
Pavel Krejčí, velitel JSDH Lelekovice

LELEDIV
Divadelní soubor Kotúček
všechny zve na divadelní festival LELEDIV 2017,
bude se konat ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2017
v sokolovně v Lelekovicích.
Program - sobota 25. 3. 2017
9:00–12:00 – divadelní dílna určená pro
mládež ve věku 15–18 let.
Dílna bude zaměřena na pohybové dovednosti
Dílna je určena všem zájemcům. K účasti je
potřeba se přihlásit na tel. č. 721 462 104
14:00 – vystoupení komorního pěveckého
sboru Lelkováček pod vedením Inky Pospíšilové
14:30 – Listování: Lichožrouti
vstupné v předprodeji: Kč 100/50 dítě
vstupné na místě: Kč 120/70 dítě
Představení pro rodiny, kdy si dobrodružství
Lichožroutů, záhadných tvorů žeroucích ponožky,
podmaní nejen děti, ale také dospělé.
http://www.listovani.cz/repertoar
16:00 – Martin Hak: Rozličná vyprávění
vstupné: dobrovolné
Martin Hak bude vyprávět pro radost i zamyšlení
malých i velkých diváků.
http://www.vypravec.com/inscenace/
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18:00 – Kotúček: Ze života hmyzu?
Lelekovický divadelní soubor Kotúček ztvární známou divadelní hru Josefa a Karla Čapka: Ze života
hmyzu.
vstupné: dobrovolné
Program – neděle 26. 3. 2017
9:00 – 12:00 - divadelní dílna určená pro děti
ve věku 10–15 let
Dílna bude zaměřena na reflexi divadelního představení Lichožrouti.
Dílna je určena všem zájemcům. K účasti je
potřeba se přihlásit na tel. č. 721 462 104.
15:00 – vystoupení pěveckého sboru Lelečky
pod vedením Inky Pospíšilové.
15:10 – divadlo Líšeň: Robinson
vstupné v předprodeji: Kč 100/50 dítě
vstupné na místě: Kč 120/70 dítě
Divadlo Líšeň se inspirovalo románem Robinson
Crusoe a vytvořilo pozoruhodnou inscenaci, kterou doprovází živá hudba.
http://divadlolisen.cz/repertoar/robinson/
17:00 – Kotúček: Jamie a upíři
vstupné: dobrovolné
Lelekovický divadelní soubor Kotúček (mladší)
zahraje svoji hru na motivy strašidelné povídky
pro děti Jamie a upíři od Briana Jacquese.
Předprodej vstupenek v Lelekovicích: prodejna
Hruška
Rozvoz vstupenek pro Jižní Moravu zdarma – Jája
Bařinková / tel.: 777 733 900
Počet vstupenek omezen
Akce je pořádána s přispěním obce Lelekovice.

UKLIĎME ČESKO
8. 4. 2017 sobota, sraz dobrovolníků v 9:00 hod.
u obecního úřadu.

PĚŠINA U PONÁVKY
Ti z vás, kdo chodíváte na Pěšinu procházkovat,
jste už na podzim asi zaznamenali úpravy na
jedné z ploch, kousek za bydlištěm vodníka
Ponávka. Bude tam totiž bosá stezka. Jde o pozemek obce a ta souhlasila s její realizací.
Stezka bude mít oválný tvar a bude se skládat
z mnoha polí s různými povrchy či výplněmi.
Jednou z jejích pasáží bude i kousek potoka.
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Hodně hrubé práce se udělalo na podzim, a jak
dovolí počasí a hlavně povolí zmrzlá zem, bude
se pokračovat. Doufejme, že na začátku dubna –
konkrétně 8., už to půjde. Bude to sobota
a proběhne celorepubliková akce Ukliďme
Česko, do které se Lelekovice opět zapojí.
Díky soustavné péči o Pěšinu, kterou jí věnují
Minksovi a Řehákovi, už nebude tolik dřiny
s odpadky, těch výrazně ubylo. A tak se můžeme
společně pustit do tvorby bosé stezky pod
vedením rodiny Krejčích, iniciátorů tohoto projektu.
Budeme rádi za každé ochotné ruce a těšíme se
na další novinku na Pěšině, která dělá radost
nejen lelekovákům, ale i mnoha turistům.
Za spolek Pěšina Lelekovice Eva Peterková

SANTINIHO STAVBY
Obec a Krásné Lelekovice organizují i tento rok
zájezd pro naše občany dříve narozené. Hlavním
cílem letošního výletu bude Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Dalšími
pamětihodnostmi, které bude možno po cestě
navštívit je areál Zámku ve Žďáře nad Sázavou
a klášter Porta coeli v Předklášteří. Zajištěna
bude komentovaná prohlídka poutního kostela
v délce 45 minut. Vstupné Kč 110 dospělí/Kč 60
senioři nad 65 let.
Termín zájezdu středa 17. května 2017.
Termín přihlášení na zájezd pátek 31. 3. 2017
na obecním úřadě. Je potřeba nahlásit zájem
o komentovanou prohlídku, zájem o rezervaci
místa v restauraci na oběd, zájem o komentovanou prohlídku kláštera Porta coeli – vstupné
Kč 45 dospělí/Kč 34 senioři. Podrobnější informace v příštím čísle zpravodaje a na plakátech.

BRNĚNSKÉ VILY
V Brně se nachází čtyři architektonicky významné vily přístupné veřejnosti. Jurkovičova vila a vila
Tugendhat jsou návštěvníkům otevřeny již delší
dobu, poměrně nedávno byly zpřístupněny
rekonstruované vily Stiassni a Low Beerova.
Chtěly bychom pozvat naše aktivní seniory na
prohlídku těchto zajímavých staveb. Sérii výletů
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bychom pojaly jako společný výlet hromadnou
dopravou s odjezdem z Lelekovic. Rezervujeme
čas prohlídek a vyrazíme společně s Vámi do víru
velkoměsta.
První prohlídka – vila Stiassni je naplánována na
16. června 2017 v 10:00 hodin. Počet návštěvníků
je omezen na 20 osob. Vstupné Kč 190 základní/
Kč 100 senioři nad 65 let. V ceně vstupenky je
zahrnuta prohlídka zpřístupněných interiérů, vstup
do zahrady a prohlídka aktuální výstavy. Je možné
navštívit pouze zahradu a aktuální výstavu v prostorách bývalé kuchyně vily. Zde není počet osob
omezen a cena je jednotná – Kč 20.
Vila Tugendhat – druhý společný výlet je
naplánován na 20. září 2017 v 14:00 a 14:30.
Počet návštěvníků je omezen na 15 osob na
jednu prohlídku. Základní okruh, který je zamluven, zahrnuje prohlídku obytných prostor a při
příznivých povětrnostních podmínkách zahradu.
Vstupné Kč 300 plné/Kč 180 snížené. Samotný
vstup do zahrady bez nutnosti rezervace 50 Kč.
Z důvodu nutnosti včasné rezervace, prosíme
seniory o nahlášení zájmu o společný výlet/výlety do 31. 3. 2017 na obecní úřad.
Jarmila Gladišová, Zdenka Kratochvílová – Krásné Lelekovice

PODĚKOVÁNÍ
Pan Bohdan Tomeček děkuje hasičům z Lelekovic, kteří svým rychlým zásahem v odpoledních
hodinách 11. ledna 2017 zlikvidovali požár jeho
zahradní chatky, kterou celoročně obývá. Také
děkuje všem, kteří mu v této krizové situaci
finančně nebo materiálně pomohli.
Chtěli bychom poděkovat obci a Krásným
Lelekovicím za uspořádání zájezdu pro trase
Hustopeče, Lednice, Janohrad. Obzvlášť děkujeme za předvánoční posezení na obecním
úřadě. Jestli jsme měli nějaké bolesti, strasti, tak
rychle zmizely při společném zpívání s Jirkou
Helánem a jeho přáteli. Členky Krásných
Lelekovic nám připravily dobré a bohaté občerstvení. Ještě jednou děkujeme a už se těšíme na
akce, které nám připravíte v roce 2017.
Senioři z Lelekovic

Lelekovice – zpravodaj obce, periodický tisk územního samosprávného celku. Březen – Duben 2017.
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