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LELEKOVICE

květen
červen

Z P R AVO DA J O B C E 2018
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

UKLIĎME ČESKO

Také do letošní celostátní akce Uklidíme Česko
v obci organizované sdružením Krásné Lelekovice a obcí, se zapojila TJ Sokol úklidem Skalky
a blízkého okolí. Práce se v sobotu 7. dubna od
9 hodin zúčastnilo 16 brigádníků, mezi nimi
3 děti. Během dopoledne vyčistili celý prostor
Skalky od odpadků, které tam odhodili unavení
"turisté." Dobrovolníci také zlikvidovali velkou hromadu vykácených náletových dřevin a porostů
včetně odpadového dřeva od některých horlivých
zahrádkářů a chatařů, kteří se tak zbavují odpadu
ze svých pozemků, aniž by jim vadilo, že znečistí
pozemek cizí. Lze těžko posoudit, zda se jedná
jen o myšlenkovou tupost, schválnost, či jen

lenost, když stačí udělat pár kroků a smetí hodit
k sousedovi. V každém případě určitá slušnost
se mezi lidmi udržovala i v minulém století, tak se
snad i tito „pořádkumilovní“ občané probudí.
Nemuselo by se na takové drzé chování veřejně
upozorňovat, kdyby se jednalo o ojedinělý
výstřelek, snad jednotlivce. Jenže po pár dnech
už bylo na Skalce opět několik hromádek
dřevitých odpadků. Úklidová sokolská skupina
za takové pojetí úklidu vlastních zahrádek
„moc děkuje!“ Několik dobrovolníků pálilo jejich
dřevěný odpad ještě v sobotních odpoledních
hodinách. Na obrázcích je situace před
a po brigádě…
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Celkem bylo nasbíráno 6 pytlů odpadků, které
byly odvezeny spolu se stavební sutí do ekodvora. Úklid na Skalce měli na starosti Zbyněk
a Marcela Leciánovi. Všem účastníkům patří
poděkování za odvedenou práci.
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lahev a prázdný sáček je mnoha lidem zatěžko
donést k likvidaci domů nebo alespoň
k nejbližšímu odpadkovému koši… anebo
motoristé, vždyť auto uveze prázdnou lahev
nebo kelímek od kávy až domů.

Zdeněk Chlup

Uklízelo se i na Pěšině, kde se sešlo
11 dospělých a dvě děti. Odvezlo se 5 pneumatik a 4 pytle odpadu. Budovala se nová
ohrada pro ovečky. Ovečky je možno krmit, ale
pouze dle doporučení, které najdete
připevněné na ohradě.
Také kolem přivaděče z Hradecké byly
vysbírány dva pytle odpadků. A uklízelo se
i u hasičky, i když ne úplně v rámci akce
Ukliďme Česko, ale jako každoročně na jaře.
Je zarážející, že plnou lahev i sáček se svačinou si každý na výlet donese, ale prázdnou

Jsou země, kde nenajdete ani odpadek ani
odpadkové koše. Všichni si všechny použité
obaly odnesou zpět domů…
Několik občanů využilo možnosti oznámit zájem
nechat si odvézt velkoobjemový odpad, na který
sami nestačí, do ekodvora zaměstnanci obce.
Další spoluobčané upravili své předzahrádky
a veřejná prostranství před svými nemovitostmi
a oseli je travou. Děkujeme.
Doufáme, že i možnost odložit větve ke štěpkování vám pomohla při jarním úklidu
Vaše obec

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 6. dubna 2018 bylo ve společenské
místnosti nad samoobsluhou opravdu živo. Na
pátou hodinu odpolední se sem sjížděli rodiče
se svými nově narozenými dětmi a s jejich
staršími sourozenci.
Konalo se zde vítání nejmenších lelekovických
občánků.
Za chvíli již místnost pomalu začínala praskat ve
švech, jak bylo plno. Není divu, nikdo z řad
babiček, dědečků a nejbližších příbuzných si
tuto slavnostní událost nechtěl nechat ujít.

spokojila s dudlíky. Byly předány upomínkové
dárečky a následovalo drobné pohoštění, přátelské besedování a vzájemné seznamování se
s těmi, kteří se do naší obce nově přistěhovali.
A co dětem do života přát? Asi nejdůležitější
jsou milující rodiče, kteří by jim podle básníka
měli dát dvě věci: „Kořeny a křídla. Kořeny
směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“

Vítáno bylo deset dětí. Samotná akce proběhla
velmi neformálně a v přátelském duchu.
Po slavnostním uvítání a projevu pana starosty
následoval přípitek všech zúčastněných šampaňským, děti měly limonádu a miminka se
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Hana Mikaušová

foto ve fotogalerii ww.lelekovice.cz
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OHROŽENÉ ROSTLINY ZNOVU NA PASEKÁCH
Několikaleté obhospodařování luk na
Pasekách, o kterých jsme psali v minulém
čísle, nese své ovoce. Kromě celkového
zlepšení vzhledu a vymýcení rozpínavé třtiny
křovištní se zde začínají objevovat kytky, které
jsou zařazeny mezi ohrožené druhy. Jaro je
v plném proudu, příroda se rychle probudila
a s přicházejícím létem budete moci narazit
například na hvozdíček prorostlý (1), který je

zařazen mezi druhy vzácnější, vyžadující
pozornost, modřenec chocholatý (3) a radyk
prutnatý (2), kteří patří mezi ohrožené druhy
naší květeny.
3

1

2

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
KARNEVAL
Probíhal tradičně v zimním období v rámci
školní družiny.
Děti si vyrobily originální masky, které si
oživily různými doplňky donesenými z domova. Ve škole se tak sešlo několik koček,

princezen, zajíců, rytířů. Přišla dokonce
i „Dáma s kloboukem“ a přijela i „Martina
Sáblíková“
Také k nám zavítala nevěsta
se ženichem a svými družičkami. Odpoledne
bylo doprovázeno hudbou a soutěžemi,
ze kterých si děti odnesly drobné odměny.
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UPRAVENÁ A UKLIZENÁ
Taková je naše školní zahrada, která zažila
opět hemžení mravenců. A tak se na
zahradě, stříhalo, hrabalo, odváželo na kompost. Zametal se koberec, na kterém si děti
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tak rády hrají. Čistilo se pískoviště. A to vše
za vydatné pomoci jarního slunce a zpěvu
ptáků. Tímto patří velký dík všem žákům, kteří
se do úklidu zapojili.

PROTÁHNOUT ZTUHLÁ TĚLA
Do této jedné věty by se dal shrnout nápad
pana učitele Juránka. A tak letos již podruhé
proběhl Běh Březinou. Jaký byl, si můžete
přečíst ve shrnutí žáků II. ročníku, doplněného
ilustracemi.

Alice Kis
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY
Oprava mostu v ulici Na Hrázi se blíží do
finále. S tím souvisí nutná dopravní omezení.
Úplná uzavírka mostu bude od 30. dubna do
10. května 2018 a to pro veškerou dopravu,
bez výjimky. 4. května nebude možné
uskutečnit ani svoz odpadů. Od 11. května
2018 do odvolání bude most uzavřen pro
veškerá vozidla nad 3,5 tuny, protože budou
prováděny práce na římsách a průjezdný profil mostu bude zúžený. Pravidelný svoz
odpadů se již uskuteční. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat dopravní značení a pokyny
pracovníků stavby bude i nadále nezbytné.
Také „Nadstavba mateřské školy“ bude
do konce června dokončena. Je usazena
nosná konstrukce a teď již bude stavba
pokračovat rychleji. V září už třída přivítá nové
„školkáče“. Stále platí nutnost zvýšené opatrnosti při průchodu stavbou.
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce „Výměna světelných bodů veřejného osvětlení“ dotovaného z programu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci
Státního programu na podporu úspor energie
pro rok 2018 – Program EFEKT.
Předpokládaný termín výměny všech 267 světel je v měsících září a říjen.
UKLIĎME LELEKOVICE
Dne 7. dubna se někteří spoluobčané
zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Určitě se nám všem líbí, když procházíme čistými ulicemi, kolem kterých je všude pořádek.
Vyhlašuji proto na květen akci „Ukliďme
Lelekovice“. Nejedná se o výzvu na uklízení „po
někom“, ale aby si každý uklidil sám před svým
prahem, domem a v jeho okolí. Hodně už se

zlepšilo, ale stále ještě vidíme před domy na
veřejném prostranství různé hromádky, mnohdy
letitého, zjevně nepotřebného materiálu. Je
nutno si uvědomit, že vůbec nezáleží na tom,
kdo je vlastníkem toho či onoho kousku chodníku, nepořádek a skládky na něm být nesmějí.
Pokud má někdo záměr veřejné prostranství na vlastní náklady zkrášlit nějakou
výsadbou, musí požádat obec o schválení
i kdyby se jednalo o jeho pozemek.
Mohou v něm být např. uloženy inženýrské
sítě a nad nimi se nic vysazovat nesmí.
Výše uvedené se týká i parkování vozidel.
Všichni víme, že aut stále přibývá, ale veřejný
prostor pro jejich odstavení se nezvětšuje. Je
nutné, aby každý hledal řešení u sebe, v rámci
svého pozemku a neporušoval nesprávným
parkováním vyhlášku o pravidlech silničního
provozu. Podle stavebního zákona dnes již
není možné povolit žádnou stavbu bez
zajištění parkování několika vozidel na vlastním pozemku. Ve staré zástavbě je to horší,
ale při vynaložení trochy vlastního úsilí se
nějaké řešení většinou najde. Je nutno mít na
paměti, že na chodnících, které pro tento
účel nejsou vymezeny, na travnatých
částech veřejného prostranství a v místech, kde není dle vyhlášky dodržený
dostatečný průjezdný profil komunikace,
se parkovat nesmí. Zatím je na benevolenci
policie, že skládky na veřejném prostranství
a špatné parkování nepokutuje. Pokud ale
budeme chtít, aby se nám životní
prostředí v naší obci líbilo stejně jako
v jiných západoevropských zemích,
musíme pro to sami něco udělat – nebo
požádat policii, aby byla méně tolerantní.
Jaroslav Diviš, starosta
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INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad oznamuje, že 7. května bude
kancelář OÚ z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.
Svoz kontejnerů na bioodpad 700 l je
každé pondělí a čtvrtek. Do kontejnerů lze
ukládat: seno, slámu, posečenou trávu, listí,
květiny (kořeny i se zeminou), zbytky ovoce
a zeleniny, kávovou sedlinu, sáčky od čaje,
zbytky pečiva, kousky větví stromů i keřů
(nastřihané a jinak zpracované do 30 cm).
Velkoobjemový kontejner na bioodpad
v ekodvoře je vyvážen dle naplněnosti.
Obecní úřad připomíná občanům, že
se blíží vyúčtování stočného za období
01-06/2018 a je třeba nejpozději do 30. 6.
2018 nahlásit případné změny, dle článku
6 Smlouvy o odvádění splaškových vod (např.
změna v počtu osob, změna vlastníka nemovitosti apod.). Faktury za stočné 01-06/2018
občané obdrží v druhé polovině měsíce
července a lze je uhradit na účet č.
4200201956/6800, var. s. číslo faktury, spec.
s. číslo odběrného místa, tj. číslo popisné
nemovitosti nebo hotově do pokladny OÚ.
Obecní úřad upozorňuje občany, že
poplatky za komunální odpad, psy, nájmy
pozemků, nájmy hrobových míst a nájmy za
infotabule jsou splatné do 30. 6. 2018.
Poplatek za komunální odpad pro letošní rok
činí 500,- Kč za osobu. Děti do 10 let jsou od
poplatku osvobozeny. Poplatky za psy jsou za
jednoho 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
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OÚ upozorňuje občany na pravidla
o udržování čistoty a veřejného pořádku!
Je zakázáno vypalování suché trávy. Dle
OZV č.1/2016, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů
v obci lze v otevřeném ohništi spalovat suché
rostlinné matriály neznečištěné chemickými
látkami (vyhrabaná tráva, listí, dřevo) a to tak,
aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
okolí kouřem. Suché rostlinné materiály lze
spalovat v období celého roku v úterý, pátek
a sobotu, pokud na tyto dny nepřipadá státem
uznaný svátek. Je zakázáno spalovat suché
rostlinné materiály ve výše uvedené dny
v době od 20:00 hod. do 8:00 příštího dne.
Sekání trávy motorovými sekačkami,
kácení stromů a řezání dřeva motorovými pilami je zakázáno provádět v ranních a večerních
hodinách a o nedělích a svátcích.
Na veřejných prostranstvích a ve
společných prostorách jsou majitelé psů
povinni vodit psy na vodítku, příp. s nasazenými náhubky.
Připomínáme zákaz venčení psů na
sportovištích a dětském hřišti u hasičky.
Zákaz platí na těchto prostranstvích i pro jízdu
na koních. Výkaly zvířat je povinna osoba o ně
pečující ze všech veřejných prostranství ihned
odstranit.
Nové telefonní číslo na poštu Lelekovice:
954 266 431.
Děkujeme za dodržování všech vyhlášek.
Vaše obec
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LÉKÁRNA
13. dubna zahájila provoz lékárna v nových
prostorách nad samoobsluhou. Provozní
doba:
PO
7:30 - 12:30 13:00 - 17:00
ÚT
7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
ST
7:30 - 12.30 13:00 - 17:00
ČT
7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
PÁ
7:30 - 12:30

EKODVŮR
Ekodvůr je s příchodem letního času otevřen
ve středy 16:00 - 18:00, v soboty 9:00 - 12:00.
Nenechávejte žádný odpad před branami
sběrného dvora. Ukládání odpadu před ekodvůr může být postihováno jako zakládání
černé skládky.
Nábytek a jiný velkoobjemový odpad se odebírá pouze v den vyhlášení. Nejbližší termín
bude na přelomu června a července.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vydávání přihlášek k povinnému a ostatnímu
předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
v Lelekovicích na školní rok 2018 - 2019
proběhne ve dnech 2. - 3. května 2018 denně
od 10:00 - 16:30 hodin v kanceláři mateřské
školy.

Irena Wolfová

Termín odevzdání vyplněných přihlášek do:
16. května 2018, denně od 7:00 – 16:30 hodin.

FOTOSOUTĚŽ
Obec Lelekovice vyhlašuje k výročí 730. let od
první písemné zmínky o obci fotografickou
soutěž – Lelekovice v roce 2018.
Téma soutěže je otevřené s jedinou podmínkou – fotografie musí zachycovat život, dění,
prostředí či přírodu Lelekovic v roce 2018.

Eva Pešlová, ředitelka

Zúčastnit se může kdokoliv.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
9. dubna 2018 proběhl zápis dětí do první
třídy. Všechny děti byly úspěšně zapsány do
I. třídy ve školním roce 2018/2019.
Škola v přírodě se koná v termínu 11.-15. června 2018 v Křižanově.
Odjezd bude v pondělí v ranních hodinách. Prosíme řidiče o trpělivost a opatrnost při projíždění okolo základní školy.
Bude zde zvýšen pohyb jak aut, tak osob,
hlavně dětí. Velmi děkujeme za pochopení.
Konec školního roku letos připadá na pátek
29. června 2018.
Alice Kis

Snímky zasílejte v digitální podobě do středy
5. prosince 2018 na: lelekovice2018@email.cz
V emailu uveďte celé jméno a název
fotografie.
Formát: JPG, velikost: 2 MB – maximálně 5 MB.
Rozměry: minimálně 2800 x 1700 pixelů.
Fotografie budou vkládány průběžně na web
http://www.lelekovice2018.webnode.cz,
budou rozděleny pouze dle data doručení na
jednotlivé měsíce. Od listopadu bude možno
vybírat nejlepší fotografii pro vyhlášení ceny
veřejnosti.
Také neodborná porota bude hodnotit všechny snímky a to především srdcem.
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Vyhodnocení proběhne v lednu 2019, nejlepší
snímky budou otištěny ve Zpravodaji obce
Lelekovice leden – únor 2019. Autoři
nejlepších fotografií budou ohodnoceni drobnou věcnou cenou a snímky budou veřejně
vystaveny.
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a emailové adresy pro potřeby komunikace
v rámci vyhodnocení soutěže.
Taktéž souhlasíte s použitím snímků pro výstavu, zveřejnění ve Zpravodaji obce Lelekovice, na webu obce Lelekovice a v propagačních materiálech obce Lelekovice.

Zasláním fotografií vyjadřujete souhlas
s účastí v soutěži, souhlas s uložením jména

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ

8

30. 4.
6. 5.
16. 5.
19. 5.
19. 5.
25. 5.
26. 5.

Pálení čarodějnic
Pouť v Lelekovicích
Zájezd pro seniory Kutná Hora
Čiperný Lelek – závody
Den Ponávky
Noc kostelů
Hasičská soutěž

9. 6.
20. 6.
23. 6.

Lelkování na Skalce, Lelešus
Olympijský běh
Memoriál Dušana Peterky

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
na Poňavě se uskuteční tradičně 30. 4.
od 18:00 hodin.
Občerstvení zajištěno,
špekáčky možno zakoupit na místě.
Zvou fotbalisti.
POUŤ V LELEKOVICÍCH
V neděli 6. května bude ve 14:00 hodin
v kostele sv. Filipa a Jakuba sloužena poutní
mše svatá.
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Stále je několik volných míst v autobuse
na zájezd seniorů do Kutné hory v termínu
16. května 2018! Navštívíme sklárnu
v Tasicích, rozhlednu (s výtahem) v Sedleci
a budeme mít rozchod v Kutné Hoře.
Informace o odjezdu a programu bude na
nástěnkách jako obvykle. Návrat ve večerních
hodinách.
ČIPERNÝ LELEK
Sokol Lelekovice zve všechny děti do 12 let
na atletické závody - sprint, skok daleký, hod
míčkem, vytrvalostní běh. Místo konání hřiště
u hasičky. Prezentace od 8:15 do 8:35.
Přihlášky nejpozději do 10. 5. emailem na
sokol.lelekovice@seznam.cz nebo telefonem
724 039 775 u náčelnice Simony Tomanové.
Podrobnější info na webu sokola nebo obce.
DEN PONÁVKY
Starostové obcí Česká, Lelekovice a Vranov
zvou na „19. Den Ponávky“, který se uskuteční
v sobotu 19. května. Sraz účastníků v 9:07
hodin na návsi v Lelekovicích. V letošním roce
se vydáme po části obnovované „Poutní
cesty“, která vedla přes Lelekovice ke kostelu
Narození Panny Marie na mariánské poutní
místo ve Vranově. Akce bude ukončena
tradičním drobným občerstvením u Lelkovače.
NOC KOSTELŮ
Zveme všechny zájemce na Noc kostelů.
V lelekovickém kostele v pátek 25. května
18:00-19:15 bude mše svatá pro děti
i dospělé s průvodcem.
19:30-20:00 – varhanní preludia a prohlídka
kostela.
20:00-21:00 vystoupí sbor Lelkováček.
21:00-22:00 zpěvy z Taize.
22:05 závěr...
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V sobotu 26. 5. Vás mladí hasiči zvou
na dlouho očekávanou soutěž dětských
družstev v hasičském sportu na novém hřišti
u hasičky. Začátek v 9:30.
LELEŠUS
Již sedmý ročník Lelešusu - kuchařského klání
v polních podmínkách se uskuteční v sobotu
9. 6. od 14:00 hodin. Podrobnější informace
na letáčku či na webu www.lelesus.wz.cz. Tam
se můžete seznámit s historií soutěže
a získáte užitečné informace pro účast
v dalším ročníku, ať už se chystáte soutěžit,
anebo přijít jako návštěvník a trávit příjemné
odpoledne na prostranství před sokolovnou
v Lelekovicích. Kromě vystoupení dětského
sboru uvidíte a uslyšíte kapely D.S.O.
a Machu Pichu a celé odpoledne vás bude
bavit předváděcí akce mladých zápasnic
a zápasníků z oddílu TAK HELLAS Brno.
Máte-li odvahu, můžete si (děti i dospělí) pod
dohledem trenérů vyzkoušet nejrůznější cviky
na žíněnkách.
OLYMPIJSKÝ DEN
Stále se můžete registrovat k účasti na
Olympijském běhu, o kterém jsme psali
v minulém čísle. Termín konání je středa 20. 6.
2018 odpoledne u sokolovny. Propozice a všechny potřebné informace a možnost
registrace najdete na:
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice2018/
MEMORIÁL DUŠANA PETERKY
4. ROČNÍK
Vážení přátelé, kamarádi, sportovci, dovoluji si
Vás pozvat na nohejbalový turnaj, který se
honosí jménem našeho dobrého kamaráda,
lelekovického učitele a skvělého člověka
Dušana Peterky. Sám jsem s ním odehrál
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nejeden mač a musím říci, že to byl vždy
skvělý zážitek.
Sejdeme se v sobotu 23. 6. v 10:00 hodin
na hřišti s umělou trávou u hasičky.
Turnaj je určen pro tříčlenná amatérská
družstva neregistrovaných hráčů a hráček.
Protože propaguji účast našich krásnějších
poloviček, rozhodl jsem se zvýhodnit každý tým
s účastí ženy nebo dívky bonifikací 3 gólů
v každém setu. Takže tým, který bude mít
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v družstvu 2 ženy, povede na začátku setu 6:0
a analogicky tým složený pouze z žen povede
9:0. Herní systém podle počtu přihlášených
družstev na dva nebo jeden vítězný set.
Uzené klobásy, pečivo, pivo, limo budou
zajištěny.
Bližší informace získáte na t.č. 603 437 957,
nebo mailu hudecek@hdkovo.cz
Těším se na Vás
Josef Hudeček

Z ČINNOSTI TJ SOKOL
V sokolovně se v sobotu 10. března opět
pořádal již 4. ročník divadelního minifestivalu
LeleDiv, jehož hlavním pořadatelem je sokolský divadelní soubor Kotúček. Divadelní
program uvedl již tradičně krátkým, ale
pěkným pěveckým vystoupením dětský sbor
Lelečky za řízení Inky Pospíšilové.
Následovalo představení divadla jednoho
herce Harmonika pro menší děti, ve kterém
byly uvedeny Tři pohádky o Honzovi.
Následně náš divadelní soubor Kotúček představil divákům „Zkrocení zlé ženy“ v režii Táni
Pospíšilové. Hra, která příjemně pobavila, byla
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určena dospělému obecenstvu a velmi se líbila i pro výborné výkony účinkujících.
Odpolední program zakončil svým koncertem
písničkář MONTY.
S velkou pozorností sledovali diváci večerní
představení Divadla Víti Marčíka „Labyrint
světa“ nutící k zamyšlení nad problémy života.
Hra zaujala nejen hereckým výkonem, ale
hlavně svým obsahem. Všechna představení
minifestivalu byla dobře navštívena a tak se
opět vydařil, za což patří dík pořadatelům.
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V rámci sportovní činnosti pokračovala
Lelekovická volejbalová liga – LVL zahájená
v lednu. Poslední vylučovací utkání se konala
7. dubna a z devíti účastníků postoupila
do finále čtyři družstva. Na 1. místě se umístilo družstvo Atom Brno, na 2. místě Lelky
Lelekovice, na 3. místě Smajlíci od Pernštejna
a na 4. místě skončilo družstvo Duha Brno.
Závěrečná pohárová utkání se konala v sobotu
14. dubna v sokolovně.
Velmi dobře si vede v sokolské všestrannosti
oddíl žactva. Do cvičení, které vedou Simona
Tomanová a Zbyněk Lecián chodí 15 až 20
dětí a v současné době se připravují na
lehkoatletické závody chystané na 19. května.
Budou se konat na novém hasičském hřišti
pro děti do 12 let ve čtyřech disciplínách:
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běh na 40 – 50 m, skok do dálky, hod míčkem
do dálky a vytrvalostní běh. Kromě sokolského žactva rádi uvítáme i ostatní děti, které
se na závody mohou přihlásit do 10. května na
internetových stránkách TJ Sokol nebo
u cvičitelů. Příprava malých sportovců probíhá
každou středu od 17 hodin v sokolovně nebo
na hřišti před sokolovnou.
Na závěr prosba. Příští rok oslaví naše
TJ Sokol 100. výročí svého založení. Výbor
TJ v této souvislosti prosí občany mající
jakékoliv staré fotografie či jiné dokumenty
z výstavby sokolovny i činnosti o jejich
zapůjčení. Po oskenování budou samozřejmě
vráceny. Děkujeme!
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI
Závody mladých hasičů v Lelekovicích jsme
byli nuceni o pár týdnů přesunout z původně
plánovaného termínu 05. 05. 2018 na nový
termín 26. 05. 2018. Zahájení cca v 9:30 hod.
Děkujeme za pochopení a věříme, že nás přijdete podpořit.

Venkovní sezónu jsme zahájili 7. dubna sobotní brigádou, kdy mladší žáci vysbírali odpadky
v lese kolem hasičky a hřiště u hasičky. Starší
žáci s rodiči a vedoucími připravovali hřiště
pro tréninky a opravovali překážky.
Odpoledne jsme si opekli pár prvních jarních
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špekáčků. Počasí vyšlo, tak jsme si udělali příjemné pracovní dopoledne. Děkujeme všem
zúčastněným rodičům, dětem a vedoucím.

a počasí nám přeje. Tréninky jsme přesunuli
ven. Scházíme se každé pondělí a pátek od
17:00 hod. Přejeme všem krásné jaro.

První závod se nekompromisně blíží a tak
musíme zvýšit tréninkové dávky. Oteplilo se

Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI

KNIHA O LELEKOVICÍCH
Obec Lelekovice má záměr v letošním roce
vydat k výročí 730 let od první písemné zmínky
o Lelekovicích reprezentativní publikaci.
Vydání tohoto tisku je možné sponzorsky
podpořit s tím, že donátorům bude v knize

poskytnutý určitý prostor pro prezentaci
své společnosti.
Prosíme zájemce o projevení vůle do 10. května
na adresu lelekovice@gmail.com.

UKÁZKA FOTEK Z VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Lelekovice – zpravodaj obce, Květen – Červen 2018. Uzávěrka ze dne 15. dubna 2018, ev. č. MK E 10367. Vydala obec Lelekovice
nákladem 700 výtisků. Redakce Jarmila Gladišová, zpracoval Jindřich Pachta, nakladatelství Lynx, tisk Computer MCL Brno.
Redakční příspěvky zasílejte do uzávěrky následujícího vydání 15. června 2018, na adresu OÚ Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31
Lelekovice, nebo email: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Foto – Jaroslav Racek, J. Gladišová, A. Kis, T. Cupalová, Leciánovi.
OÚ si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, případná krácení i jejich otištění. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

