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PF 2020
Vážení spoluobčané,
rok uběhl velkou rychlostí, nastává opět čas, abychom se na chvíli zastavili, a ohlédli se, zda se
nám vše povedlo tak, jak jsme si to naplánovali.
V minulém roce se podařilo dokončit větší
i menší záměry, které vylepšují podmínky pro život
v obci. Z těch větších bych zmínil dokončení
šaten ve sportovním areálu na Poňavě a celkovou
opravu komunikace na Pasekách a u mateřské
školy. Byly realizovány dva projekty v rámci participativního rozpočtu. Začala výstavba dvou tříd
v základní škole. Uskutečnilo se také několik
společenských i sportovních akcí, kde jsme se
spojili k dosažení společného cíle, čehož si zvlášť
cením. Všem jejich obětavým organizátorům
velmi děkuji. Poděkovat chci též všem
zastupitelkám a zastupitelům za jejich iniciativu
a obětavý přístup. V neposlední řadě také všem
zaměstnancům obecního úřadu za jejich práci
a nasazení.

Co nás čeká v příštím roce? Pokračovat bude
přístavba školy. Naplánovaná je oprava části
komunikace Zahumení. Chtěli bychom vybudovat nový ekodvůr a parkoviště. Zde ale bude
záležet, jak rychle se povede dotáhnout ke
zdárnému konci změnu územního plánu, na níž
je tento projekt závislý.
Někdy se nám může zdát, že se některé věci
neodehrávají tak rychle a takovým způsobem,
jak bychom si představovali. Někdy nás brzdí
okolnosti, které můžeme ovlivnit jen z části.
Musíme být ale vytrvalí.
Přeji Vám všem v novém roce hodně zdraví,
štěstí a odhodlání, abyste si plnili svoje sny
a věřili, že to, co děláte je správné a nasadili
všechny své schopnosti, aby se to povedlo.
Případně abyste měli jistotu, že jste pro to
udělali vše, co se udělat dalo.
Aleš Mikauš, starosta obce
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REKONSTRUKCE ŠATEN – SPORTOVNÍ AREÁL NA POŇAVĚ
Hotovo. Další krásná stavba, na kterou může
být obec hrdá, stojí ve sportovním areálu Na
Poňavě. Jde o rekonstruované šatny a zázemí
pro fotbalový klub AC Lelekovice, které
samozřejmě také poslouží i dalším sportovcům
a veřejnosti. Původní šatny byly v naprosto
havarijním stavu a především nadšeně sportující děti a mládež si nové moderní zázemí zcela
jistě zaslouží.
Celý projekt byl zahájen koncem roku 2015
bezplatným zpracováním základní koncepce
a projekční studie. Ta byla v květnu 2016
zastupitelstvem obce akceptována a v srpnu se
vítězem výběrového řízení na zpracování
projektu stal autor studie – architektonický
ateliér TOP PROJEKT, s.r.o. Územní řízení bylo
zahájeno v březnu 2017, stavební povolení
vydáno v říjnu 2018. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v únoru 2019, stavba byla
realizována v období 4–11. 2019.
Základní údaje:
Investor: Obec Lelekovice a AC Lelekovice, z.s.
Projektant: TOP PROJEKT, s.r.o.
Zhotovitel: PSK GROUP, s.r.o.
Cena stavby: 16,841 mil. Kč včetně DPH.
Financováno z dotačního titulu MŠMT
dle Výzvy V3 SPORT 2019-2020 v objemu
11,347 mil. Kč a rozpočtu obce v objemu
5,494 mil. Kč.
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Budova šaten je dispozičně orientována mezi
tři sportovní plochy – fotbalové, hokejové
a budoucí multifunkčního hřiště – tenisový kurt.
Terasa šaten tak poskytuje krásný a přehledný
pohled na všechna sportoviště. Stavba je
provedena z tradičních stavebních materiálů.
Technické vybavení interiérů je zvoleno ve
standardu. Budova se vytápí plynovým kondenzačním kotlem. K budově jsou zřízeny nové
přípojky vody, plynu a splaškové kanalizace.
Nutnou investicí bylo i provedení komplexní
dešťové kanalizace včetně podzemní retenční
nádrže, vsakovacího příkopu a přeložek
stávajících sítí.
V budově se v prvním nadzemním patře
nachází šatna rozhodčích, šatny pro 4 týmy,
šatna pro zimní provoz, která později poslouží
i pro budoucí tenisový kurt. Vše samozřejmě
včetně sprch a sociálních zařízení. Klubovna
s kuchyňkou, garáž a skladové místnosti pak
uzavírají budovu do půdorysného tvaru L.
Ve druhém patře najdeme technickou místnost
– kotelnu, WC a kuchyňku pro zázemí terasy,
vyhlídkovou terasu, která je částečně krytá
dřevěnou pultovou střechou.
Příjemnou a milou zajímavostí stavby je
rozlišení šaten pomocí barevnosti PVC podlah
či zátěžová podlahová krytina pro brusle v zimní
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šatně. Ta bude včetně příslušejících sociálních
zařízení sloužit široké veřejnosti a škole nejen
v zimních měsících.
Den otevřených dveří přilákal nečekaně mnoho
zvědavců a podle všech ohlasů jde opravdu
o podařené dílo, které bude obci i klubu
dlouho chválit mnoho nejen sportovních
nadšenců.

Poděkování patří všem těm, kteří do realizace
projektu vložili své myšlenky, úsilí, práci i srdce.
Děkujeme projektantům, zhotovitelům, obci
Lelekovice a panu starostovi.
Ať tato krásná stavba slouží všem sportovcům
a návštěvníkům k jejich radosti a šťastným
prožitkům.
Ivo Barták, AC Lelekovice

COUNTRY BÁL

Letošní podzimní Country bál pořádaný v sobotu 9. listopadu v sokolovně poskytl účastníkům
opět pěknou zábavu. V průběhu večera se vystřídaly dvě hudební skupiny, nejprve BOINS
Modřice a od 22 hodin až do ukončení FLEK
Brno, které svojí produkcí navodily správnou
country atmosféru. Nechyběla ani taneční
skupina HONKY TONK s vystoupením amerického farmářského skupinového tance.

Vedoucí skupiny podobně jako v loňském roce
naučila asi 20 dobrovolných tanečních párů
z řad návštěvníků nové country tance.
Pořadatelé jen s lítostí komentovali menší
účast návštěvníků, ti však plně využili celého
sálu k tancování a to i při klasických tanečních
skladbách, které skvěle zahrály obě hudební
skupiny.
Zdeněk Chlup
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JARMARK 2019
Již 19. ročník charitativního Jarmarku se
uskutečnil v neděli 24. 11. 2019 v sokolovně
v České.

Peníze budou využity na podporu zdraví
a vzdělání dětí v této jedné z nejchudších
zemí světa.

Předcházel mu sobotní dopolední charitativní
běh v Lelekovicích u vodojemu na Pasekách
a odpolední přednáška o Malawi v podání
reportéra rádia Proglas Filipa Breindla.

Za zmínku stojí i fakt, že ještě před Jarmarkem
se žáci ze ZŠ Lelekovice zúčastnili projektu
Mary´s meals a poslali do Malawi 110 školních
aktovek a batůžků, které naplnili školními
potřebami. Snad mikroregion Ponávka makro
pomohl Malawi…

Právě do Malawi putovala částka 134 tisíc Kč,
která se podařila – k radosti všech – vybrat.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI

Vánoce, Vánoce, Vánoce…
Nejskloňovanější slovo nejen letošního prosince bylo možné slyšet také 30. 11. na
náměstí v Lelekovicích. Krátce po setmění zde
byl rozsvícen vánoční stromeček, který již
tradičně dělá radost po celý advent. Ovšem
zapomeňte na shon a stres. Hlavním pocitem
byla spokojenost z možnosti přátelského
setkání. Úsměvy doprovázely především
vystoupení žáků místní základní a mateřské
školy, které letos bylo podpořeno i profesionálním ozvučením, dokonce se dostavila
i regionální televize. Rekordní nebyl pouze
počet účastníků, kterých na základě
„odborné“ statistiky opírající se o počet

ale dovolím si použít slovo, tradice, tak
každoročně roste nejenom počtem zúčastněných návštěvníků, svou kvalitou, ale
i počtem lidí, kteří se ochotně zapojují do
příprav. Děkujeme tedy Krásným Lelekovicím,
obci i jejím zaměstnancům a společně se
těšíme na nápady, jak si tuto akci ještě více
zpříjemnit.

Rok 2019 byl pro náš spolek štědrý na celou
řadu událostí a akcí, které bychom rádi
zopakovali v tom roce následujícím. Určitě se
máte na co těšit, protože když máme Vaši podporu, tak to má smysl!
kelímků, bylo více jak tři sta, ale i množství litrů
podaných nápojů. Velký dík tímto posíláme
zaměstnancům mateřské školky, bez kterých
byste se nápoji jen těžko zahřáli. Tato krátká,

Za spolek KuLe Vám všem přejeme pevné
zdraví a hodně sil do nového roku a budeme
rádi, když se společně potkáme na některém
baru i v roce 2020.
Petr Stejskal
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MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE

Pěkně upravený sál v sokolovně s mikulášskou
výzdobou vytvořil v sobotu 7. prosince příjemné
prostředí pro účastníky Mikulášského
dopoledne. Pořadatelé připravili pro děti také
pohodlné sezení na měkkých nízkých lavičkách.
Dost práce měli s vlastní přípravou a evidencí
dárků od rodičů a dalších dárců tak, aby všechny přítomné děti dostaly od Mikuláše dárek.
Po otevření sokolovny v předsálí zdravil
přicházející rodiče s dětmi i ostatní návštěvníky
v mnišském rouše Petr Ošmera, který také
evidoval přicházející děti. V sále všechny uvítala a seznámila s programem Marcela
Leciánová v roli hlavního anděla a v 10 hodin
přišel mezi děti v patřičném oblečení Mikuláš
– Marek Šlapanský, který konejšivým slovem
uklidňoval některé nejmenší, mírně vylekané
děti. K uklidnění přispělo i promítání veselých
příběhů Krtečka z televizních večerníčků.
Potom k Mikuláši přišla celá družina včetně
čertů, která přinesla koše plné dárků. Mikuláš
s andělskou pomocnicí Terezou Křehlíkovou
začal s nadílkou. Volal si k sobě jednotlivé děti,
které většinou přicházely s rodičovským
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doprovodem, nejčastěji s maminkou. Andělská
pomocnice s knihou hříchů a dobrých skutků
předložila Mikuláši příslušný list a ten, než
předal dárky, nejprve každého vyzpovídal.
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Začal s napsanými zlobivými skutky, při
kterých se radovali čerti, každý s pytlem pro
neposluchy, potom pokračoval těmi dobrými.
Malé provinilce napomenul, za dobré skutky
pochválil a předal dárky. I tak měl hlavní anděl
dost práce, aby čerti některého většího
rošťáka neodnesli do své pekelné říše.
U několika nejmenších ukápla i nějaká slza,
ale hodný Mikuláš přívětivým slovem
a předáním dárků každého uklidnil, někdy
s pomocí maminky.

Dárky byly rozdány k radosti dětí, čerti nikoho
do pekla neodnesli a nakonec se všichni podívali na veselou večerníčkovou pohádku
o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Pořadatelé byli
spokojeni, protože jejich obětavá práce
s přípravou Mikulášského dopoledne se opět
vydařila a byla účastníky oceněna. Patří jim
poděkování, stejně tak všem účinkujícím
a obci za spolupráci.
Zdeněk Chlup

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Příjemné předvánoční posezení seniorů
a seniorek připravily Krásné Lelekovice
s finančním přispěním obce na středu
11. prosince. Senioři se sešli v podvečer
v 17 hodin ve vyzdobeném obecním sále nad
samoobsluhou u prostřených stolů s bohatým
občerstvením. Všechny srdečně uvítali Jarmila
Gladišová a starosta obce Aleš Mikauš,
který krátce připomněl význam předvánoční
adventní doby pro klid a pohodu a vzápětí se
ujala svého programu lelekovická Malá
Rozmarýnka pana Vydry, se skvělou zpěvačkou a zpěvákem. A bylo co poslouchat. Známé
i méně známé písničky včetně vánočních,

které hrála téměř po celou dobu posezení
s jen krátkými přestávkami, přispěla k dobré
předvánoční náladě. Tak, že ti co uměli, se ke
zpěvu přidávali a ti co neuměli, aspoň
poslouchali.
Pan Vydra představil i svoje žáky, kteří vystřídali v hraní již ty zkušené. Učí je velmi dobře,
což ocenili i posluchači. O pěkný program se
zpěvem i tancem postarali krojovaní mládí
z Lelekovic a okolí, kteří hodovními písničkami
rovněž nadchli posluchače. I s nimi si senioři s
chutí zazpívali. Zvláště milou pozornost si
získala ručně zhotovená ozdobná
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od našich dětí i zaměstnanců základní
a mateřské školy a také bývalých žáků naší
školy, v současnosti ze třídy 7. C ZŠ Herčíkova
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Brno. Během besedy je předávala všem
účastníkům Jarmila Gladišová. Taková
pozornost od dětí zaslouží ocenění
a poděkování. V družné zábavě a při vzorné
obsluze členkami Krásných Lelekovic tak
uběhl moc hezký podvečer, že se ani ve
večerních hodinách mnohým nechtělo
odcházet domů. Poděkování proto patří organizátorům, účinkujícím a obci za tak pěknou
předvánoční besedu, která seniory a seniorky
mohla přesvědčit, že jejich minulá celoživotní
práce je oceňována.
Zdeněk Chlup

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
Během podzimu se začalo s přístavbou na
školní zahradě. Žáci během podzimu navštívili
různá divadelní představení, ve škole také
proběhlo několik zajímavých projektů.

Na podporu tohoto díla proběhl 17. 10. 2019
pod vedením pana učitele Pavla Vydry benefiční koncert žáků a absolventů naší školy.
Z jeho výtěžku jsme dokoupili část chybějících
pomůcek, ale i přispěli dětem na stravu.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT MARY'S MEALS
Mary´s meals je mezinárodní hnutí, které
založil po osobní zkušenosti s extrémní chudobou v různých částech světa, Skot Magnus
MacFarlane-Barrow.

Velmi jsme ocenili spolupráci s miniškolkou
Pivoňka, všeobecný zájem mnohých spoluobčanů, i nadšení a odhodlání dobrovolníků
z hnutí Mary´s meals.

Na světě je 64 miliónů dětí, které nechodí do
školy a mnohem víc těch, které mají hlad.
Každé dítě si zaslouží vzdělání a dostatek jídla.
Vizí hnutí Mary´s meals je to, že „každé dítě
dostane jedno jídlo denně v místě svého
vzdělávání. A zároveň ti, kteří mají více, než
potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se
nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb“.

8. listopadu 2019 jsme aktovky předali
k převozu do Malawi. Pro zajímavost, kdyby
naši žáci, kteří se účastnili prázdninové
soutěže „Šlápni do pedálů“ jeli cyklistickou
štafetu, mohli by je na místo určení přivést
sami. Celkem totiž ujeli 7 576 km, což je
vzdušná vzdálenost Lelekovice – Bangula
(jedno z větších malawských měst).

Naše škola se nechala oslovit touto myšlenkou
a zapojili jsme se do „Batůžkového projektu
Mary´s meals“. K našemu velkému překvapení
a radosti se díky spolupráci a štědrosti mnohých nakonec podařilo sesbírat a pomůckami
vybavit 110 batůžků a aktovek! Aktovky, které
by jinak skončily na půdách nebo v ekodvorech, budou sloužit a dělat radost
malawským školákům.

Více informací o projektu naleznete na
nástěnce a na webu: www.marysmeals.cz
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CHARITATIVNÍ JARMARK
Výrobky dětí z naší základní školy jsou na charitativním Jarmarku v České již tradicí. A tak se
školou mísila vůně perníčků, levandulí, která
se plnila do sáčků, jehličím a dřevem, ze
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kterých se vyráběly svícny a adventní věnce.
Prvňáčci vyrobili krásná vánoční přání.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
kteří se do Jarmarku zapojili.
MIKULÁŠ
Všechno je správně.
I letos do školy zavítal Mikuláš spolu s anděly
a třídou čertů. Nevím jak si letošní množství
čertů vysvětlit, ale bylo jich opravdu hodně.
Hodně děsivě vypadali, ale o to byli hodnější.
Zmohli se jen na pomalování tváří, zlobivce
žádné neodnesli. Řetězy jim letos vůbec
necinkaly. Mikuláš zkontroloval Knihu hříchů,
andělé rozdali něco málo perníků. Ty nám
napekly naše velmi hodné maminky. Moc, moc
děkujeme a těšíme se za rok zase.
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žáku IV. ročníku jsme mohli vidět živý vánoční
strom, V. B. se na chvilku stala čerty a anděly
a V. A. nám ukázala živý betlém.
Pan učitel Vydra se svými žáky zahráli známé
koledy, které jsme si na závěr společně zazpívali.
Všichni ze základky Vám přejí klidný, spokojený a smíchem a štěstím protkaný rok 2020.

PUTOVÁNÍ ADVENTEM
byl společně prožitý hezký předvánoční večer.
V podání dětí zazněly známé i méně známé
pranostiky spojené s adventem, dozvěděli
jsme se další zajímavosti o adventu. V podání

POMOCNÍK VLAĎKA
Je řada rodin, které vlastními silami pečují
o osobu, vyžadující stálou pomoc někoho
dalšího. Může to být stará babička, dědeček,
ale třeba i mladý člověk po úrazu. Ten, kdo jim
každodenně věnuje svoji péči, se však také
může dostat do situace, kdy například sám
potřebuje podstoupit lékařský zákrok, nebo je
potřeba udělat stavební úpravy v bytě či domě
anebo si prostě jen potřebuje odpočinout.
A to zaslouženě.

Nejprve se asi nabízí otázka, proč dostala
lelekovická Villa zrovna jméno Vlaďka?
„Je to vyjádření úcty k práci jedné nenápadné
ženy Vlaďky Burgetové, která byla oporou
všem, kteří potřebovali pomoc. Nezištně stála
za mnohým dobrým, co se v Betanii událo,
aniž by se pyšnila svými zásluhami. Tato vzácná žena již není řadu let mezi námi, ovšem
vzpomínka na ni a její práci zůstala v našich
srdcích.“

V takových situacích se lze obrátit na zařízení
tzv. odlehčovací péče, které se o potřebného
člověka po přechodnou dobu postará. Jedno
takové funguje i v Lelekovicích v Zahumení.
Provozuje ho křesťanská organizace Betanie
a její ředitelku, paní Jitku Bednářovou, jsem
požádala o rozhovor.

Kdy jste začali se stavbou Villy, řešili jste
v jejím průběhu nějaký problém, a kdy
jste zahájili provoz?
„Stavba byla zahájena předáním staveniště
dodavatelské firmě v polovině února 2018.
Poklepání základního kamene 20. března
2018 předcházela demolice původního zchátralého objektu Husova sboru.
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Stavba probíhala v souladu s harmonogramem, nečekaným problémem bylo pouze
zaústění splaškové kanalizace, neboť zhotovitel inženýrských sítí pod veřejnou komunikací
se odchýlil od původní výkresové dokumentace. Za aktivní pomoci pana starosty se nám
podařilo tento zádrhel odstranit – původní
dodavatel provedl opravu.
A po roce a půl jsme přijali první klienty, přesně to bylo 1. července 2019.
Realizaci celé stavby umožnila poskytnutá
dotace EU prostřednictvím MMR ČR ve výši
24 378 548 Kč. Vlastní zdroje Betanie činily
1 283 082 Kč. Celkový rozpočet stavby byl
25 661 630 Kč.“
Můžete, prosím, upřesnit detaily Vašich
služeb, které ve Ville poskytujete?
„V nově postaveném objektu jsou poskytovány
odlehčovací pobytové služby pro dospělé
osoby s kombinovaným postižením. Kromě
služeb, které jsou poskytovány dle § 44
zákona 108/2006 Sb., poskytujeme navíc
i některé zdravotnické úkony, jejichž provádění
je vázáno na přítomnost zdravotních sester.
Aktivizace klientů je samozřejmostí. Naše
kapacita je 18 míst, délka pobytu dle potřeby
– maximálně však 3 měsíce bez přerušení.
Úhrady za pobyt se řídí úhradovou vyhláškou
MPSV, tzn. 210 Kč za den pobytu, 160 Kč za
celodenní stravu, u diabetiků + 10 Kč. Vlastní
péče je hrazena dle skutečného rozsahu,
a to 130 Kč za hodinu.“
Kolik jste od otevření už měli klientů a na
jak dlouho dopředu máte ´objednávky´
na pobyt?
„Od zahájení provozu, k 12. 12. 2019, našich
služeb v Lelekovicích využilo 70 klientů. Zatím
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se nám daří všechny požadavky o pobyt
uspokojovat. Rezervace už máme na léto
2020.“
Kolik zaměstnanců ve Ville Vlaďka pracuje a na jakých pozicích?
„Na tomto pracovišti je zaměstnáno celkem
16 pracovníků, 1 vrchní sestra, 4 zdravotní
sestry všeobecné, 8 pečovatelek, 1 sociální pracovnice a 2 pomocné síly pro kuchyň a úklid.“
Kdo vede kolektiv těchto zaměstnanců?
„Vedoucí střediska a vrchní zdravotní sestra
v jedné osobě je paní Jana Bendová. Telefonní
kontakty jsou 541 240 796, 541 246 147,
602 646 676.“
Máte k dispozici auto koupené za
příspěvky sponzorů a okolních obcí
– k čemu ho používáte?
„Vozidlo DACIA DOKKER je zapůjčeno
od společnosti KOMPAKT na dobu 6 let za
symbolickou částku 1 Kč ročně. Podmínkou
realizace této smlouvy bylo, že se podaří pokrýt
vozidlo reklamními nosiči, což se splnilo. Auto
slouží nejen k zásobování střediska odlehčovacích služeb, ale v nutných případech
i k převozům klientů.“
Kolik zařízení Betanie provozuje?
„Villa Vlaďka je naše třetí zařízení, ještě poskytujeme svoje služby v Domě důstojného stáří
v Brně a ve Ville Martha v Hrušovanech u Brna.“
Děkuji za rozhovor, paní ředitelko, a přeji všem
lidem ve Vaší organizaci spoustu potřebné
energie pro velmi záslužnou práci.
Eva Peterková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Byl přepracován projekt statického
zabezpečení ujíždějícího svahu na komunikaci
souběžné s ulicí Hlavní směrem k České.
Nově navržené řešení přinese značnou
finanční úsporu. Nyní budeme hledat zhotovitele, a jakmile bude výběr dokončen,
začneme s realizací.
Provádíme stavbu chodníku, který propojí
ulici Podemlýn a ulici Hlavní, což dosud chybělo.
Bylo schváleno vypsání veřejné zakázky
malého rozsahu na vybudování vyhlídky
– odpočinkového místa na Pasekách.
Nechali jsme zpracovat analýzu a rating
financí obce, který potvrdil, že obec je díky
mému předchůdci ve velmi komfortní finanční
situaci. Analýzu nyní využijeme k tomu, abychom správně zvolili zdroje k financování
dalšího rozvoje obce.
Přístavba školy probíhá podle plánu bez
větších komplikací. Jeřáb na školním dvoře
bude zhruba do května obsluhovat staveniště,
než se dokončí hrubá stavba.
Přehled větších investic a oprav uskutečněných v roce 2019:

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
I v roce 2020 je v rozpočtu obce vyčleněná
částka zhruba v loňské výši, tj. 250 000 Kč pro
Vaše nápady a projekty, jak vylepšit veřejný
prostor.
Návrhy v rámci participativního rozpočtu
můžete podávat od 1. ledna do 29. února
2020.
Pro návrhy platí, že:
nesmí porušovat platné právní předpisy
ČR a EU
musí být podávány na investiční a neinvestiční akce
náklady na realizaci nesmí překročit
celkovou částku stanovenou k rozdělení
(participativní části rozpočtu)
investiční a neinvestiční akce musí být
realizovány ve veřejném prostoru (veřejných
prostranstvích) v majetku obce Lelekovice
investiční a neinvestiční akcí se rozumí
provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí
k pořízení nového či zhodnocení stávajícího
movitého nebo nemovitého majetku obce
Lelekovice.
Návrhy je možné podávat:
písemně na adresu: Obecní úřad
Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice
e-mailem na: lelekovice@gmail.com
osobně na podatelně Obecního úřadu
Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště
a telefon či e-mail.
V roce 2019 se realizovaly dva projekty.
Těšíme se na nové návrhy na vylepšení našeho společného domova.
Aleš Mikauš
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
14. jednání – 4. 11. 2019
Zastupitelé schválili:
střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2020-23
střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy
mimořádnou dotaci TJ Sokol Lelekovice
ve výši 259.000 Kč na rekonstrukci kotelny
a 12.000 Kč SDH Lelekovice na dovybavení
jednotlivých družstev požárního sportu
záměr prodat budovu bývalého zdravotního střediska i s pozemkem. Prodej se
uskuteční pomocí elektronické aukce.
příspěvek obce na nadstandardní spoje
linek 41 a 91 Kordisu JMK 101.372,720 Kč
15. jednání – 9. 12. 2019
Zastupitelé schválili:
rozpočet obce pro rok 2020. Příjmy se
započteným přebytkem z minulých let a výdaje
jsou ve stejné výši – 55.367.000 Kč. Z toho
příspěvek na ZŠ a MŠ činí 3.126.000 Kč
návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola pro rok 2020 ve
výši 19,946 mil.
návrh rozpočtu svazku obcí Ponávka
obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za odpady, o místním poplatku
na užívání veřejného prostranství a o poplatku
ze psů
navýšení ceny vodného o 5% na 35,86
Kč/m3 bez DPH. Jedná se o navýšení oproti
loňskému roku o 1,56 Kč. Do května roku 2020
bude účtována DPH 15%, od května 10%
firmu GiTy, a.s. pro dodání, instalaci
a oživení sítě WIFI ve veřejném prostoru
dodatky smluv, s SÚS, ohledně plánované
rekonstrukce průtahu, se SAKO Brno ohledně
navýšení počtu kontejnerů a stanovení četnosti
svozu biokontejnerů v zimním období
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Zastupitelé vzali na vědomí zprávy finančního
a kontrolního výboru.
Vydali změnu č. 3 ÚP Lelekovice formou
opatření obecné povahy dle správního řádu.

INFORMACE Z OÚ
Vážení občané, pro rok 2020 jsou v obci
Lelekovice vybírány poplatky dvěma způsoby:
hotově do pokladny OÚ v úřední dny
Po, St od 3. 2. do 30. 6. 2020.
bankovním
převodem
na
účet
č. 4829641/0100
Variabilní symbol – rodné číslo poplatníka.
Specifický symbol – číslo popisné.
KAŽDÝ POPLATEK ZA POPLATNÍKA
(fyzickou osobu) JE NUTNÉ ZASÍLAT
SAMOSTATNĚ !
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
– 500 KČ ZA OSOBU
Osvobozeny jsou děti do 10 let, a to do konce
kalendářního roku, ve kterém jim dle vyhlášky
vzniká poplatková povinnost. Za nezletilé
poplatníky starší 10 let poplatek hradí zákonný
zástupce. Samolepky na popelnice jsou zrušeny.
POPLATEK ZE PSŮ
Ceny jsou stejné, tj. jeden 100 Kč, za každého
dalšího 150 Kč. Poplatek platí držitel za psy
starší 3 měsíců.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATKU
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku,
OÚ Lelekovice, vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti, např.
v důsledku změny pobytu nebo změny vlast-
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nictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu, rodinného domu nebo úhynu psa,
změny držitele psa.
O vrácení přeplatku je možné požádat na základě žádosti v případě, že dosahuje nejméně
částku 100 Kč.
VYÚČTOVÁNÍ ZA STOČNÉ
Faktury za období 07-12/2019 občané obdrží
koncem ledna 2020. Faktury za vyúčtování
stočného lze uhradit hotově do pokladny OÚ
nebo na účet uvedený na faktuře, tj. Sberbank
4200201956/6800.
Variabilní symbol – číslo faktury (nutno dodržet
ve tvaru tak, jak je uvedeno na faktuře).
Specifický symbol – číslo popisné.
EKODVŮR
V ekodvoře pokračuje sběr hliníku. Výtěžek
z odevzdaného hliníku je pro naši školu.
Stavební odpad se bude odebírat až od
dubna.
Biokontejnery budou v zimě vyváženy dle
jejich naplněnosti.

Žádám všechny spoluobčany, aby důsledně
rozlišovali druh separovaného odpadu. V případě, že si nevědí rady, ráda zodpovím na
dotazy osobně i po telefonu – 774 274 682.
Irena Wolfová

JUBILANTI
V uplynulém půlroce oslavili významné životní
jubileum tito naši spoluobčané:
Viera Hrazdírová, Luboš Balabán, Josef Leicher,
Josef Štěpánek, František Sedláček, František
Kupka, Arnošt Večeřa, Jarmila Kučerová,
František Fojtík, Alena Vrbová, Luděk Čtvrtníček, Libuše Juračková, Anna Staňková, Jan
Ráž, Marta Skulová, Pavel Polcer, Slavomír
Sklenář, Rudolf Vedmoch, Jaroslav Kyselka,
Jarmila Zemanová, Anna Pařízková, Anna
Čuprová, Petr Pospíšil, Milada Hanáková, Alena
Břízová, Irena Kalvodová, Jana Paláčková, Petr
Meixner, Květoslava Nerudová, Miroslava
Juráková, Helena Husáková, Blanka Šašková.

Gratulujeme

AKCE A DĚNÍ V OBCI
AKCE
4. 1.
7. 1.
15. 1.
22. 1.
25. 1.
8. 2.
6.–7. 3.

Tříkrálová sbírka
Tradiční vánoční koncert
Začíná cvičení žen sokol
Přednáška Mgr. Haldy
Obecní ples
Dětský karneval
LeleDiv

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne
v sobotu 4. 1. od 9:30 hodin.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert se uskuteční
v lelekovickém kostele v neděli 7. 1. v 17 hodin.

CVIČENÍ ŽEN V SOKOLOVNĚ
Cvičení žen začíná ve středu 15. 1.
v sokolovně.
Simona Tomanová
PŘEDNÁŠKA MGR. JIŘÍHO HALDY
Ve středu 22. 1. proběhne v sále nad samoobsluhou další přednáška uznávaného speciálního pedagoga a rodinného terapeuta Mgr.
Jiřího Haldy. Přednáška v říjnu 2019 se týkala
zralosti dětí nastupujících do MŠ. Lednová
bude tématem navazovat. Čas začátku bude
upřesněn na webu obce a na letácích. V plánu
jsou ještě dvě setkání a to 29. 4. a 30. 9. 2020.
OBECNÍ PLES
24. ročník obecního plesu v sokolovně
na Skalce se koná v sobotu 25. ledna
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od 20 hodin. K tanci i poslechu hraje kapela
Jiřího Helána, vystoupí žáci ZŠ. Občerstvení,
teplá kuchyně, přebohatá tombola…
Vstupenky s místenkou možno zakoupit na
obecním úřadě od pondělí 20. 1.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Sokol Lelekovice zve děti na dětský karneval,

který se bude konat v sobotu 8. února od
15 hodin.
LELEDIV
Divadelní kroužek Kotúček a obec Lelekovice
srdečně zvou všechny občany na další ročník
lelekovického divadelního festivalu LeleDiv,
který se bude konat ve dnech 6.–7. března.

TJ SOKOL LELEKOVICE
MALÁ REKAPITULACE ROKU 2019
Tělocvičná jednota udržuje cvičení žactva,
jsou rozehrány soutěže a turnaje ve volejbale.
Velmi pěkný byl Dětský karneval 2. února,
vydařil se divadelní festival LELEDIV 9. března
a v rámci oslav 100. výročí založení TJ Sokol
byly uspořádány sportovní akce Dětský biatlon, Čiperný Lelek a T – Mobile Olympijský
běh. Vyvrcholením oslav bylo 8. června
Lelkování na Skalce. Dne 14. 9. se uskutečnil
Dětský duatlon a ve spolupráci s obcí byl
uspořádán 21. září velmi úspěšný sportovní

den OLYMPON, malé olympijské hry regionu
Ponávka - obcí Česká, Lelekovice, Vranov.
TJ začíná už v lednu zápasy Lelekovické volejbalové ligy. Termíny akcí jsou na webu sokola.
V novém roce chce TJ Sokol pokračovat
v tradičních činnostech a tak upevnit přízeň
občanů, kterým přeje v nastávajícím roce spokojený život se všemi radostmi a pevným zdravím.
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI
ROK MINULÝ A PLÁNY DO ROKU 2020
Minulý rok byl důležitý z hlediska očekávání,
obhajoby a zlepšení výsledků z roku 2018.
Stručně řečeno děti potvrdily vzrůstající formu
a vybojovaly prvenství ve všech soutěžích,
kterých jsme se zúčastnili. Starší žáci obhájili
účast na krajském kole celostátní hry Plamen
a dokonce získali dvě dílčí medaile. Do
soutěží se na jaře zapojili poprvé oficiálně i
naši nejmladší svěřenci a i ti předvedli skvělé
výsledky.

V zimních částech sezóny se pro zpestření
zúčastňujeme již pravidelně závodů halových
štafet. Tentokrát se ale vše vyvinulo trošku
jinak a naše týmy starších a mladších žáků se
zařadily rychle ke špičce v obou kategoriích.
Nakonec z toho bylo krásné celkově šesté
místo starších žáků – ze 70 družstev
a vítězství družstva ml. žáků – z 50 družstev.
Ano je to tak, obě družstva porážela týmy
z okolních krajů, týmy, jež nosí na dresech
např. hesla „mistr republiky roku 2016“ apod.

Podruhé jsme u nás uspořádali závody. Vyšlo
počasí, naše děti vybojovaly medaile. Požární
útok na celou délku hřiště u hasičky předvedli
poprvé veřejně nejen naši dorostenci, ale
dokonce i družstva mužů a žen poskládané z
řad trenérů, rodičů a historických
odchovanců. Nálada byla výborná – těšíme se
na další ročník.

Přes zimu s dětmi pracujeme na jejich
motorických a silových dovednostech. Letos
poprvé využíváme k tréninku místní Sokolovny
a jsme za to opravdu rádi.
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Tak to bylo shrnutí roku 2019. V současné
době probíhá již začátek nové sezony a cílem
je stabilizovat družstva po velmi zásadních
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změnách po přechodech do vyšších kategorií.
Největší radost nám dělají naši dlouholetí
svěřenci a zakladatelé kolektivu, kteří zatím
drží své slovo a přešli do kategorie dorostenců. Věříme, že jim elán zůstane a nabyté
dovednosti z předchozích let zúročí i v této
kategorii. K dnešnímu dni evidujeme celkem
30 členů mladých hasičů. Jsou připraveni
bojovat v kategoriích mladší a starší žáci, a již
zmíněné kategorii dorostenců. Přes velké
změny chceme bojovat o medailové pozice,
tak snad nám popřeje i štěstí.

Na závěr již děkujeme za celoroční podporu
při naší činnosti obci, jejímu zastupitelstvu,
našim sponzorům, děkujeme dětem,
trenérům, rodičům, rozhodčím za přístup
i trpělivost. Rok 2019 byl výsledkově
i zážitkově krásný. Věříme, že brzy na tento rok
navážeme.
Do roku 2020 přejeme všem hodně zdraví,
štěstí, spokojenost, splněná přání a předsevzetí.
Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI

JSDH LELEKOVICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
jménem jednotky JSDH Lelekovice seznámil
s její činností za rok 2019.
Naše jednotka do poloviny prosince vyjela
k 22 událostem – 10 požárům, 9 technickým
pomocem, jedné záchraně osoby, jednomu
taktickému cvičení a jedna událost byla kvalifikována jako planý poplach. Ke třem požárům,
šesti technickým pomocem a jedné záchraně
osoby vyjížděli hasiči na území naší obce,
k pěti požárům, jedné technické pomoci
a k taktickému cvičení do města Kuřim.
Do městské části Brno-Jehnice jsme byli
povoláni ke dvěma technickým pomocem a do
Vranova k jednomu planému poplachu. Jeden
požár byl likvidován v obci Moravské Knínice
a jeden v městské části Brno-Ivanovice, kde se
již jednalo o plně rozvinutý požár chaty. Za
tento zásah si lelekovičtí hasiči zaslouží opravdu velký dík a uznání, neboť v brzkých ranních
hodinách, kdy většina obyvatel ještě spala,
dokázali dvěma výjezdovými vozidly dojet na
místo události jako první a jako první také
započali hasební a záchranné práce.
V souladu s právními předpisy má naše jednotka povinnost výjezdu do 10 minut, ale
v tomto čase již bývají naši hasiči v drtivé
většině případů na místě události a nejinak
tomu bylo i v tomto případě.

V letošním roce se s pomocí dotace od
Jihomoravského kraje a za finanční podpory
obce Lelekovice podařilo pořídit dva kompletní dýchací přístroje, přenosný osvětlovací AKU
stožár a tři kusy vysoušecích a odvlhčovacích
jednotek, které slouží k průběžnému
vysoušení a odvlhčování naší zbrojnice. V případě naléhavé potřeby je mohou využít
i obyvatelé obce.
Jako každý rok se členové naší jednotky účastní pravidelných školení, výcviků, věnují se
údržbě techniky a pomáhají s výchovou svých
mladých nástupců.
Rád bych za finanční podporu výjezdové jednotky poděkoval zastupitelstvům obcí
Lelekovice a Česká a Jihomoravskému kraji.
Rovněž děkuji sponzorům, z řad firem
i občanů, za finanční podporu, které se
hasičům od nich dostává. Dovolím si jmenovitě poděkovat společnosti Opticontrol
a společnosti AQUAL, které místní hasiče
každoročně podporují buď formou věcných
darů, nebo finanční částkou.
Závěrem mi dovolte popřát mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů všem občanům v dalším
roce. Kolegům hasičům a jejich rodinám bych
chtěl poděkovat za jejich trpělivost, sebezapření, obětavé nasazení a mnohdy nelehkou
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práci, kterou společnými silami vykonáváme.
Věřím však, že v následujících dnech, týdnech,

Page 16

měsících i letech, bude naší pomoci třeba co
možná nejméně.
Pavel Krejčí, velitel JSDH

AC LELEKOVICE – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
Pro náš fotbalový klub byl uplynulý rok hodně
náročný. Kvůli rekonstrukci šaten ve
sportovním areálu jsme museli po celou
podzimní část sezony snášet jistá omezení
a provizoria. A tým mužů tak odehrál všechna
svá domácí podzimní utkání na náhradním
hřišti v Jundrově, starší žáci pak v Řečkovicích.
Pro mladší a starší přípravky jsme Na Poňavě
přistavili provizorní kontejnerové šatny a WC,
takže alespoň ty mladší děti v omezených podmínkách odehrály svá utkání doma. Náročné,
ale stálo to za to. Odměnou za výdrž jsou krásné nové šatny.
Po sportovní stránce však žádná omezení
nebyla znát. Historický start A týmu mužů
v krajské 1. B třídě začal výtečně. Po prvních
pár zápasech okupovalo AC Lelekovice první
příčky. Další utkání přinášela střídavé úspěchy
a konečné 5. místo po podzimu je prostě
úžasné. Na nováčka soutěže skvělý počin.
Těšíme se konečně na jaro na domácí utkání
Na Poňavu, kde nás vzhledem k malým
rozměrům hřiště čekají spíše bojovná než
pohledná utkání. Věříme, že divácká atmosféra
požene naše borce jen a jen za vítězstvím.
Naši žáci se po loňském vítězství v městském
přeboru mladších žáků přesunuli do kategorie
vyšší, tedy do starších žáků. Hrají již na velkém
hřišti v počtu 11 hráčů a tato změna spolu
s věkovým handicapem jim předurčila jiné rozpoložení, než na jaké byli zvyklí. Nejde to tak, jak by
kluci a trenéři chtěli, ale postupné zlepšování
zápas od zápasu je vidět. Lelekovičtí starší žáci
se sice krčí na chvostu podzimní tabulky, ale jaro
bude zcela jistě lepší.

Přesně opačné pocity mají borci ze starší
přípravky. Loni jako mladí outsideři v těžké
skupině okoušeli hořké porážky, letos jsou na
vrcholu. Bez prohry a ztráty jediného bodu
suverénně vedou tabulku městského přeboru
skupiny D. Pouhý věkový rozdíl jednoho roku
a různá kvalita týmů v různých skupinách dělá
velmi mnoho. Právě za loňský rok si tento tým
zaslouží být alespoň na čas na výsluní.
AC Lelekovice získává stále větší přízeň. A to
je znát na zájmu malých kluků a holek.
Do klubu se přihlašují noví a noví fotbalisté.
Z toho máme velkou radost. Do nové soutěžní
sezóny jsme museli dokonce přihlásit dva týmy
stejné věkové kategorie. Proto také máme od
podzimu v mladší přípravce dva týmy A i B.
Hrát chtějí a zaslouží si všichni. A tak oba týmy
se střídavými úspěchy bojují ve skupině C a D
městského přeboru. A jde jim to parádně.
Tabulkové umístění se v těchto kategoriích
záměrně neuvádí, ale ve vrchní polovině se
určitě oba týmy pohybují.
Všichni se moc těšíme na jaro. Nové šatny,
noví mladí hráči, natěšení fanoušci a rodiče.
Už aby to začalo. Do té doby musí všechny
týmy kvalitně potrénovat, ať všichni vidí, že
v Lelekovicích se fotbal dělá na jedničku.
Mnoho zdraví, štěstí, radosti, sportovních
a osobních úspěchů všem a to nejen
sportovcům přeje
AC Lelekovice
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