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LELEKOVICE

březen
duben

Z P R AVO DA J O B C E 2 019
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošní Dětský karneval pořádaný TJ Sokol
v sobotu 2. února v sokolovně se vydařil.
Přišlo na něj přibližně 80 dětí v maskách
s rodiči a dalšími hosty. Také mnohé
maminky nejmenších dětí byly v karnevalových kostýmech. A tak v pěkně
vyzdobeném sále bylo možné vidět
princezničky, malé námořníky i piráty,
motýlky a různé broučky. O zábavný
a veselý průběh karnevalu se starala hlavní
průvodkyně celého programu paní Marcela
Leciánová, která svým nevšedním
srdečným přístupem téměř všechny děti
zapojila do karnevalového dění. Pomáhali ji
v tom Vojta Brnický, Lucie Honzátková,
Katka Leciánová a hudebním doprovodem
Marek Šlapanský.

Karneval byl zahájen rejem, po kterém
následovalo představování dětí v karnevalových kostýmech od nejmladších až po
nejstarší. Na pódium je uváděla Marcela
Leciánová v úboru klauna, která citlivým
přístupem zejména k těm nejmladším
dokázala děti zbavit ostychu a tak se přihlížející dozvěděli nejen jméno, ale i co
představuje karnevalový kostým. Za nebojácný výstup na pódiu všichni dostali malou
odměnu. Potom už následovaly společné
hry a různé reje na sále podle hudebního
programu. Pro malé rybáře byl připraven
i hojně využívaný rybářský koutek, kde si
mohli vyzkoušet lovení rybek na udičky. Ke
karnevalovému prostředí přispěl i prodejce
různých nafukovacích modelů, které oživily
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výzdobu v sále. Vstupenky byly slosovatelné a na jejich čísla si účastníci vyzvedli
zásluhou sponzorů drobné ceny pro děti.
Karneval byl zakončen hromadným
fotografováním všech dětí.
Za úspěšný průběh již tradičního sokolského karnevalu patří poděkování
pořadatelům, všem klaunům a sponzorům,
panu Vymazalovi, rodině Šlapanské,

samoo sluze Hruška s vedoucím Richardem Dvořákem, řeznictví Pavlu a Jiřímu
Štulpovi, a obci, kteří svými dary přispěli
ještě k větší radosti dětí.
Zdeněk Chlup

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB JELI
JSME NA LYŽÁK
Hynčice pod Sušinou se rozkládají podél
horního toku Chrastického potoka.
Hynčický katastr se zvedá proti jihovýchodnímu svahu Sušiny ve výšce 1321
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a Velké Šindelné 1195 m n. m. Průměrná
nadmořská výška Hynčic je 674 m n. m.
Od vleků Sedlo a Sušina jsou krásné
výhledy na hřebeny Jeseníků. Dnes zde
trvale bydlí jen 9 lidí. Místním lidem
i návštěvníkům učarovala zdejší krásná
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příroda a čistý horský vzduch. Uprostřed
osady roste chráněná lípa, údajně z r. 1549.
Místo učarovalo i učitelům z naší školy a
tak již poněkolikáté za sebou se chata
Stará škola stala útočištěm pro naše malé
lyžaře. Pobyt probíhal od pondělí do
pátku v lednu, stejně jako minulé roky.
Počasí bylo letos skvělé, sněhu mraky.
Lyžařští instruktoři perfektní, učitelé

VERNISÁŽ VÝSTAVY
V pondělí 14. 1. proběhla na OÚ vernisáž
fotografií z fotosoutěže vyhlášené v loňském roce obcí. Všechny snímky, včetně
velkých formátů vítězných obrázků,
je možno si prohlédnout do půlky března.
SENIOŘI V PRAZE
Osm seniorek a jeden senior se ve středu
9. ledna vydalo do Prahy za retrospektivní

zásobení bezva hrami do sněhu i do
klubovny.
Tak se těšíme zase za rok.
ZÁPIS DO ŠKOLY
Zápis žáků do prvního ročníku pro školní
rok 2019/2020 proběhne dne 11. 4.
od 13 do 18 hodin v budově školy.
Alice Kis

výstavou obrazů Františka Kupky. Cestu
vlakem hradila obec. I přes nepřízeň počasí
a čekání před dveřmi Valdštejnské jízdárny
se výstava líbila. Posilněni obědem
v nedaleké restauraci jsme se vydali pěšky
přes Karlův most na Staroměstské náměstí
a se zastávkami na kávu zpět na vlak. Den
to byl dlouhý, ale někdo nebyl v Praze i patnáct let, tak doufáme, že se líbil.
Krásné Lelekovice
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Druhé kolo zadávacího řízení na
výstavbu šaten na hřišti na Poňavě
dopadlo podstatně lépe než kolo první.
O zakázku se přihlásilo šest uchazečů.
Po dokončení práce hodnotící komise
se podepíše smlouva a již nic nebude
bránit výstavbě nových šaten, které zajistí
kulturnější prostředí nejen fotbalistům,
ale i ostatní veřejnosti při nejrůznějších
sportovních akcích.
Byla odeslána žádost o dotaci na
opravu komunikace na Pasekách. Záhy
začne i zadávací řízení na zhotovitele této
akce. Tato oprava se uskuteční, i když
obec dotaci neobdrží. Ještě předtím, než
stavba započne, proběhne anketa mezi
obyvateli této ulice o stavbě, či „nestavbě“ parkoviště.
Zahájili jsme poptávkové řízení na
dodávku a instalaci klimatizačních jednotek do nadstavby samoobsluhy. Tato
investice zpříjemní prostředí všem
návštěvníkům budovy a v horkém létě

i návštěva zubní ordinace bude příjemnou
záležitostí.
V únoru proběhl další kontrolní
den na přípravě dokumentace na opravu
průtahu obcí. Termín začátku stavby
je zatím velmi nejistý, s jistou opatrností
bychom mohli počítat s rokem 2021, ale
v tomto směru obec nemá žádné
možnosti, jak celou záležitost urychlit.
Nyní bude potřeba získat souhlas se
Smlouvou o souhlasu k provedení stavebního záměru od některých vlastníků
nemovitostí, kterých se stavba dotkne.
V drtivé většině se jedná o chodníky,
které nejsou v majetku obce. Chtěl bych
požádat v této záležitosti o spolupráci
a vstřícné jednání.
O vstřícnost a souhlas bych prosil
i u Smlouvy o provedení stavby, která se
týká přeložky vedení veřejného osvětlení
do země, která je úzce spojena s projektem přeložky nízkého napětí do země.
Výsledkem všeho pak bude vzhlednější
tvář obce. Bez drátů, s novým povrchem
silnice a novými jednotnými chodníky.
Aleš Mikauš, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé schválili tyto zásadní body:

4. jednání – 17. 12. 2018
Rozpočet ve výši 64,046.000 Kč je
vyrovnaný. Příjmy obce jsou ve výši
28,828.000 Kč, pro výdaje je zapojen
přebytek z minulých let. Výdaje a příjmy
jsou schváleny ve stejné výši. Příspěvky
na činnost ZŠ i MŠ jsou včetně odpisů ve
shodné výši 1,300.000 Kč pro každou
z organizací.
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Příspěvek do rozpočtu svazku obcí
Ponávka 30.000 Kč
Žádost o dotaci na opravu místní
komunikace Paseky.
Příspěvek obce na nadstandard za
autobusy 41 a N91 pro IDS JMK ve výši
89.319 Kč
Přijetí grantu na pokrytí veřejných
míst bezplatnou wifi, grant pokryje náklady na instalaci wifi hotspotů, obec pak
bude hradit připojení k internetu.

ZP 3_4_2019_ 10pt.qxd

20.2.2019

20:05

Page 5

5. jednání – 28. 1. 2019
Podání žádosti o dotace na „Údržbu
VKP Paseky sečením a odstraňováním
dřevin“, na opravu věcných prostředků
požární ochrany, na výstavbu nové
hasičky v roce 2020, a také na výstavbu
šaten na Poňavě, pokud by obec
neuspěla s dotací, o kterou bylo žádáno
dříve.
Výstavbu komunikace při ulici
Chmelníky, která bude realizována i na
obecních parcelách. Po ukončení výstavby bude komunikace převedena do
majetku a správy obce Lelekovice.

INFORMACE Z OÚ
ÚKLID KOMUNIKACÍ
Stejně jako každý rok, budou Technické
služby Kuřim čistit po zimě veškeré místní
komunikace v obci. Dříve než vymění
pluhy a sypače za čistící kartáče, můžete
před svými nemovitostmi zamést posypový materiál sami na hromádky.
Zavolejte pak na úřad – 541 232 162,
zaměstnanci údržby smetky odvezou.
VÝZVA K ÚKLIDU SKLÁDEK
Vyzýváme všechny občany k likvidaci
skládek suti či stavebního materiálu
z veřejného prostranství před nemovitostmi
a to v termínu do konce dubna 2019. Po
tomto termínu bude přikročeno k jednání
s majiteli nemovitostí a případnému postihu
za neoprávněný zábor veřejného prostranství.
EKODVŮR
Od přechodu na letní čas se prodlužuje
otvírací doba ve středu do 18 do večera.

Zastupitelé na 5. jednání ZO neschválili
žádost o změnu ÚP, která se týkala části
areálu APEX. Současní majitelé žádali
převedení části pozemku z navrhovaného
využití „ploch smíšených výrobních“
do „ploch smíšených obytných“. Změna by
umožnila výstavbu rodinných domů pod
ulicí Chmelníky. Neschválením této žádosti
tak plocha areálu APEX zůstane průmyslovou zónou. Pouze v místě současné
bytovky dojde po domluvě a odsouhlasení
žádosti o změnu ÚP ke změně plochy na
obytnou a dojde tak k uvedení ÚP do
souladu se skutečným stavem.
Stavební suť a bioodpad se bude odebírat od 1. dubna.
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude spojen s akcí
Ukliďme Česko a proběhne s největší
pravděpodobností v sobotu 6. dubna.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve Tříkrálové sbírce bylo v Lelekovicích
letos vybráno koledníky 77.698 Kč.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Oznámení – Správní řízení pro školní
rok 2019/2020 přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
v Lelekovicích.
Místo pro vydávání žádostí o přijetí:
Mateřská škola, Lelekovice, Hlavní 2/13,
664 31
Termín pro vydávání žádostí: 29. – 30. 4.,
denně od 10 – 16:30 hodin.
Doba pro podání žádostí: 13. – 14. 5.,
denně od 7 – 16:30 hodin.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis žáků do prvního ročníku pro školní
rok 2019/2020 proběhne dne 11. 4.
2019 od 13 – 18 hodin v budově školy.
HŘIŠTĚ U HASIČKY
Opakovaně upozorňujeme na zákaz
vstupu psů do okolí a na hřiště u hasičky.
Taktéž bychom chtěli apelovat na majitelé
KONÍ, aby s nimi nejezdili přes hřiště
a po mlatu!!! Ničí jeho povrch, který je
určen pro pohyb dětí a osob a není
přizpůsoben kopytům, které způsobují
neopravitelné díry!!!
ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna je umístěna v přízemí
budovy obecního úřadu. V provozu je
každé úterý od 14 – 18 hodin. V roce 2018
bylo registrováno 258 čtenářů, z toho 52
mladších patnácti let. Vypůjčili si celkem
5001 knih (beletrie pro dospělé 3163,
naučná 285, beletrie pro mládež 1128,
naučná 88) a 337 časopisů.
Čtenáři mohou vybírat z 9230 publikací.
V loňském roce přibylo 375 knih, odepsáno bylo 73 výtisků.
Na nákup knih a časopisů byla
vynaložena částka 32.720 Kč. Informace
o nových knihách získávají čtenáři na
www.knihovnalelekovice.wz.cz; on-line
katalog. Novinky bývají také vystaveny ve
vitríně v zádveří budovy. V knihovně je
bezplatně přístupný internet.
V rámci mimoknihovní výpůjční služby
jsme měli, k velké spokojenosti našich
čtenářů a díky pracovnici kuřimské knihovny paní Lence Šefferové, zapůjčeno
z Městské knihovny v Kuřimi 65 knih.
V rámci výměnného fondu jsme vypůjčili
228 publikací.

V loňském roce bylo uspořádáno pro
žáky naší základní školy sedm besed
o knihách. V předvánoční době byly
uskutečněny výukové programy formou
besedy pro žáky čtvrtých tříd o vánočních
zvycích u nás a ve světě. Žáci prvních tříd
byli uvítáni mezi čtenáře a byly jim
předány zdarma čtenářské průkazy.
Těší nás, že cestu do knihovny nacházejí
rodiče i s menšími dětmi. Čtením knih
získávají jejich ratolesti nové vědomosti
a rozšiřují si slovní zásobu. Rádi vítáme
i studenty, kteří si přicházejí vypůjčit
beletrii, básně, dramata potřebná ke
studiu. Přeji jim úspěšné složení zkoušky
dospělosti a všechny Vás zvu na nezávaznou návštěvu naší knihovny!
Alena Stejskalová, knihovnice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
NOVINKA NA NAŠÍ OBECNÍ SCÉNĚ
Letos poprvé zastupitelstvo vyčlenilo
z obecního rozpočtu 250 tisíc korun na
nápady obyvatel. Takto lze velmi zkráceně
popsat princip participativního rozpočtu.
Minulý měsíc jste ve schránce našli leták,
který vás informoval o možnosti dát obecnímu úřadu tip na nějaké vylepšení v obci.
Podrobně popisoval pravidla a postup
rozhodování o dodaných nápadech.
Tipy se na OÚ mohly doručovat do
28. února, teď budou zastupitelé
do konce března došlé návrhy posuzovat
a zrodí se skupinka těch, které budou
zařazeny do veřejné ankety. A už do
konce dubna by mělo být jasné, jaké projekty jsme společně vybrali, a budou se
realizovat. Může být jeden, ale může jich
být i víc. Prostě tolik, kolik se jich vejde
do 250.000 Kč.
Eva Peterková
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UKLIĎME ČESKO
A LELEKOVICE
Je tady další ročník akce Ukliďme Česko
a to v sobotu 6. 4.
Už v loňském roce jsme požádali všechny
obyvatele, aby se připojili buď jako dobrovolníci při úklidu v obci nebo aby si
naplánovali velký jarní úklid na vlastních
zahradách, předzahrádkách, případně
zkrášlili prostranství před nemovitostmi.
Přispějte k úklidu i v letošním roce
V sobotu 6. 4. se také můžete připojit
k některé z následujících skupin:
Úklid kolem přivaděče z rychlostní
komunikace a kolem lesní cesty K Radosti
– jen pro dospělé
Úklid na Pěšině
Úprava prostranství na Plástkách
kolem nově vysázených lip

pomoci občanům, kteří nejsou vlastními
silami schopni odpad do ekodvora odvézt.
Je nutno nahlásit zájem do čtvrtka
4. dubna 2019 na obecním úřadě. Tato
pomoc obce je určena pouze potřebným. Není možno očekávat vyklízení
nemovitostí na účet obce.
ŠTĚPKOVÁNÍ
O víkendu 13. – 14. 4. proběhne
odkládání materiálu ze zahrad vhodného
ke štěpkování. Větve do průměru max.
70 mm bude možno odkládat na místech
k tomu určených. Zaměstnanci obce je
pak naštěpkují. Štěpka bude volně k dispozici po dobu dvou týdnů před hasičkou.
Místa k ukládání větví budou označena
cedulí a bude zde možno větve odkládat
pouze o daném víkendu!!!
K Radosti – zpevněná plocha pod
lipou
Křižovatka u HD Kovo – plocha u kontejnerů při odbočce Na Hrázi-Podemlýn

Sokolové na sokolovně

Parkoviště vzadu v Podemlýně

Hasiči na hasičce a dětském hřišti

Před hasičkou u skruže

Sraz v 9 hodin na daných místech, informace na obecním úřadě, budeme rádi,
když se dopředu nahlásíte.
V ekodvoře budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Zaměstnanci obce
budou v sobotu 6. dubna připraveni

Paseky – pod horními kontejnery
Kontejnery pod ulicí Příhon
Pod točnou – dole u odbočky na
Pěšinu
Zahumení – na špici u kontejnerů
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OSVĚTOVÉ OKNO
VÍTEJTE NA PARKOVIŠTI LELEKOVICE!
Všimli jste si?
Kam se člověk podívá, stojí zaparkované
auto. Jedete po Hlavní od České, po levé
straně máme parkoviště – staveniště?
Rozježděná tráva, špinavá komunikace.
Nebo popojedete dál a na návsi se člověk
ptá, je snad toto veřejné parkoviště?
U Vápenice si pak zahrajete na jízdu
zručnosti a kličkujete mezi auty z jedné
strany na druhou, abyste se dostali dál…
Cestou do města zase často málem
narazíte na auto zaparkované na hraně
stoupání, před zastávkou.
Píšeme jen o místech, kde vlastníci rodinných domů mají prostor parkovat na
vlastním, ne o ulicích, kde je z historického
hlediska obtížnější parkování na vlastním
zajistit. Ale i zde by se každý měl snažit,
využít možnosti zajistit stání pro své auto na
svém pozemku, pokud to jen trošku jde,
třeba vyklidit zaskládanou garáž, stát před
garáží a ne na chodníku apod.
Podívejme se na celou situaci zaplavování
veřejného prostranství auty z pohledu
zákonů.

8

Jako první a celou situaci zastřešující je
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu. Z něj lze dovodit obecně platné
univerzální pravidlo, že vozidla v obci
mohou stát jen na pozemních komunikacích a mimo pozemní komunikace jen
na místech k tomu vyhrazených.
Nebudeme citovat celé znění zákona
a paragrafy, ale shrneme to nejdůležitější.
KDE SE MŮŽE STÁT
Parkování automobilů je možné na
zpevněných plochách ve vlastnictví obce
(!!) kde byly pozemky zpevněny právě
proto, aby zde bylo možno parkovat bez
poškození zeleně, případně tam, kde je to
upraveno značkou
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve
směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo.
Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy.
Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy.
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KDE SE NESMÍ STÁT – ZEJMÉNA
v nepřehledné zatáčce a v její těsné
blízkosti
před nepřehledným vrcholem stoupání
pozemní komunikace, na něm a za ním
u zastávky autobusu bez nástupního
ostrůvku v úseku, který začíná dopravní
značkou „Zastávka autobusu“, a končí ve
vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky,
a tam, kde taková dopravní značka není,
ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m
za označníkem zastávky
ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku
a konce vodorovné dopravní značky
„Podélná čára souvislá“ nebo nástupního
ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní
značkou nebo nástupním ostrůvkem
a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m
na silniční vegetaci, pokud to není
povoleno místní úpravou provozu na
pozemní komunikaci
Silniční vegetace, je příslušenstvím místní
komunikace, na níž řidič nesmí zastavit a
stát pokud to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemních komunikacích (Dopravní značkou).
Přestupky dle silničního zákona řeší
Policie.
Pokud někdo parkuje na místech mimo
komunikace, kde to není dovoleno – ničí
trávu, zeleň a přírodu, znemožňuje průchod chodců či údržbě obce, ať již
z neznalosti, pohodlnosti, lhostejnosti či sobeckosti, je potřeba jej upozornit na další právní výklad.
Řidiči se zde dopouštějí přestupku
poškozování a neoprávněného zábo-

ru veřejného prostranství, veřejně
přístupného objektu nebo veřejně
prospěšného zařízení – Zákon
č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) – přičemž
podle právního výkladu nezáleží na tom,
kdo toto prostranství vlastní, jestli např.
město, nebo soukromý vlastník. Definice
veřejného prostranství zní: ,,Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru“.
Za porušení § 5/1 písm. g) Zákona
č. 251/2016 Sb. může strážník příkazem
na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč,
ve správním řízení pak fyzické osobě hrozí
až 50.000 Kč
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016251,http://www.svoboda.info
VÝZVA
Vyzýváme všechny majitele automobilů
k zamyšlení a přesunutí „parkovišť“ pro
svá vozidla do vlastních garáží, zahrad či
předzahrádek. Obec není povinna
zajišťovat parkování pro soukromá vozidla, naopak je povinna dbát o bezpečnost
na komunikacích a vzhled obce.
V průběhu měsíce DUBNA budou
majitelé vozů parkujících na nevhodných
místech upozorňování zaměstnanci obce.
Věříme, že nebudeme muset žádat
o součinnost Městskou policii Brno
a Policii ČR
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vaše obec
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AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
3. 3. 2019
8. 3. 2019
9. 3. 2019
6. 4. 2019
30. 3. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
11. 5. 2019
15. 5. 2019
19. 6. 2019

Masopust
Vítání občánků
LeleDiv
Ukliďme Česko
Turnaj „O velikonoční
vejce“ volejbal sokol
Štěpkování
Lelekovický voříšek
Čiperný Lelek – závody
v atletice
Zájezd senioři
Olympijský běh

MASOPUST
Pozor změna termínu! Z původního sobotního termínu se Masopust překládá na
nový termín – neděli 3. 3. v 15 hodin.
Masopustní průvod se tradičně vydá od
křižovatky Zahumení, Koretina k hasičce.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 8. 3. proběhne druhé „novodobé“
vítání občánků. Tato akce je pouze pro
zaregistrované a pozvané.
LELEDIV 2019
Divadelní soubor Kotúček a obec
Lelekovice všechny srdečně zvou na
5. ročník lelekovického divadelního festivalu LeleDiv 2019, který se uskuteční
v sobotu 9. 3. v lelekovické sokolovně.
Program:
14 hod. – dětský pěvecký sbor Lelečky
14:15 hod. – Listování: Komisař
Vrťapka / vstupné dobrovolné
Tentokrát k nám přichází Listování
s divadelním představením Komisař
Vrťapka, které je určeno dětem mladšího
školního věku, ale samozřejmě i hravým
(věčně mladým) dospělákům. Představení
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nás zavede do zoologické zahrady, kde
komisař Vrťapka rozplétá nitky zločinu…
http://www.listovani.cz/repertoar/item/
komisar-vr tapka-a-prokleti-zubumoudrosti.html
15 hod. – dětský pěvecký sbor
Lelkováček
15:15 hod. – Divadlo jednoho herce:
Romeo a Julie / vstupné dobrovolné
Divadlo jednoho herce sehraje představení Romeo a Julie, které je určeno
dětem staršího školního věku. Prastarý
a slavný příběh nenaplněné lásky mladých
milenců z města Verony nám opět
připomene, že nenávist lze přemoci
jedině láskou. Divadlo jednoho herce již
v Lelekovicích vystoupilo, a to v ZŠ
Lelekovice s představením Liška Bystrouška a mělo velký ohlas mezi malými
i velkými diváky.
http://divadlojednohoherce.cz/romeo-ajulie/
16 hod. – Kotúček: Malý princ/
vstupné dobrovolné
Lelekovický soubor mladých divadelníků
tentokrát přichází s představením Malý
princ inspirovaným slavnou knihou francouzského spisovatele a pilota Antoina
de Saint-Exupéryho. Soubor doufá, že
v jeho představení najde svoji cestu k růži
malý i velký.
19 hod. – Divadlo Líšeň: Sávitrí/
vstupné 100 Kč dospělý/děti zdarma
Již osvědčené divadlo Líšeň vystoupí
s představením Sávitrí, které je určeno
pro děti i dospělé. Příběh na motivy
staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti.
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Přihlášky a propozice najdete na našich
webových stránkách:
www.lelevorisek4.webnode.cz
Veškeré dotazy Vám rádi sdělíme na
e-mailu: lelevorisek@seznam.cz.
Na všechny se moc těšíme!

S touto velmi úspěšnou inscenací, oceňovanou na mnohých festivalech, vystupuje
divadlo Líšeň nejen v České republice,
ale i ve více než deseti evropských
zemích.
https://www.divadlolisen.cz/repertoar/sa
vitri/
Lelečky a Lelkováček vystoupí pod vedením
sbormistryně Inky Pospíšilové a s hudebním doprovodem Báry Baumannové.
Divadelní festival LeleDiv 2019 se koná pod
finanční záštitou obce Lelekovice.

ZÁJEZD SENIOŘI
Obec a Krásné Lelekovice organizují ve
středu 15. 5. další poznávací zájezd pro
seniory.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Široká veřejnost se může přihlásit na volejbalový turnaj v MIXU 3+3 konaný na
sokolovně 30. 3. Info na stránkách
http://www.sokollelekovice.wz.cz/sl/index.
htm

V letošním roce vyrazíme do jihočeského
kraje. Navštívíme infocentrum jaderné
elektrárny Temelín, zemský hřebčín
a Křižíkovu elektrárnu v Písku, bude čas
i na prohlídku samotného města Písku,
buď s průvodcem, nebo samostatně.

VOŘÍŠKIÁDA 2019
Srdečně Vás zveme na 2. ročník voříškiády „Lelekovický voříšek“ – výstavu
pejsků bez PP a pejsků s PP konající se
13. 4. 2019 od 7:30 na sokolovně
v Lelekovicích.

Je nutno se závazně přihlásit na obecním
úřadě do 30. dubna. V případě, že nebudete moci jet, oznamte taktéž co
nejdříve na OÚ nebo za sebe najděte
náhradu a oznamte na OÚ.

Vše bude probíhat skoro jako na oficiální
psí výstavě. Pejsek se předvede v pohybuklusu a výstavním postoji. Bude se především hodnotit povaha pejska, jeho celková
kondice a souhra s majitelem.
Čeká na Vás velké množství krásných cen,
soutěže, stánky s chovatelskými potřebami, výborné občerstvení a mnoho dalšího.
Nikdo, opravdu nikdo, ani v dalším
ročníku neodejde s prázdnou! Každý
dostane KOKARDU za účast a tašku
s dobrotami. Na vítěze budou čekat krásné poháry a kokardy.

Organizátoři.

Podrobnější informace o odjezdu, vstupném v příštím čísle zpravodaje a na
nástěnkách.
OLYMPIJSKÝ BĚH A ČIPERNÝ
LELEK
Je možno se registrovat na sportovní akce
pořádané sokolem – Olympijský běh
https://www.olympijskybeh.cz/ – využijte
výhodnější ceny, letos i trička pro děti !
Na Čiperného Lelka – atletické závody
pro děti –
http://www.sokollelekovice.wz.cz/sl/
index.htm
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TJ SOKOL LELEKOVICE
V sokolovně samozřejmě probíhá od
začátku roku sportovní a tělocvičná činnost. V sobotu 19. ledna se uskutečnilo
druhé kolo Lelekovické volejbalové ligy,
ve které bojuje o putovní pohár devět
družstev. Čtvrté kolo se koná 23. března
a finále v sobotu 13. dubna. Kromě
tréninků sportovních oddílů je každou
středu v 17:30 hodin pravidelné cvičení
žactva s cvičitelkou Simonou Tomanovou
a cvičitelem Zbyňkem Leciánem a také

cvičení žen, které vede rovněž Simona
Tomanová. Sokolovnu využívají v zimním
období ke kondiční přípravě také fotbalisté.
Široká veřejnost se může přihlásit na
volejbalové turnaje pořádané TJ Sokol
a to 2. 3. turnaj MIXŮ 4+2 a 30. 3. na turnaj
MIXŮ 3+3 „O velikonoční vejce“.
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI
Přestože se jaro neúprosně blíží,
u mladých hasičů se toho zatím moc
zásadního neděje. Chodíme lehce
udržovat fyzičku do tělocvičny v místní ZŠ.
Zpestřením pro nás byly lednové závody
v brněnské hale Vodova. Závody splnily
svůj účel nad očekávání. Naši mladí
sportovci si přes lehčí zimní přípravu stále
drží výborné výsledky ve všech kategoriích. Třešničkou pro nás byly hned dvě
události. Vůbec první zapojení našich
nejmladších svěřenců do oficiální
soutěže. Zasoutěžili si úplně všichni
a ostudu určitě neudělali. Děkujeme

trenérům, kteří se jim věnují. I pro některé
z nich toto byla první zkušenost s těmito
závody. No a druhou třešničkou bylo
vítězství našich mladších žáků ve své
kategorii. Gratulujeme všem.
My se již nemůžeme dočkat, až se oteplí,
a budeme moci zahájit venkovní přípravu
na jarní část soutěží. Máme před sebou
ještě šest závodů, první nás čeká již 27. 4.
v Přízřenicích.
Přejeme všem krásné jaro!
Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI

JARO
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