Konec zahrádkářů v Lelekovicích
Nejedná se o konec zahrádkářů v naší vesnici jako takovýchčinorodých pěstitelů všeho, co v našich podmínkách může příroda
poskytnout na zahradách. Jen jejich organizace skončila v letošním
roce po více jak padesátileté činnosti. Počátek byl v roce 1958, kdy jeden ze
zahrádkářských nadšenců, pan Josef Prokeš, soustředil kolem sebe několik pěstitelů a
společně založili organizaci zaregistrovanou do ČSZ. Celkem jich bylo 24 a hned začali
se vzdělávací činností, přednáškami a praktickou pomocí začínajícím i ostatním
zahrádkářům. Ti zkušenější předávali nezištně znalosti všem, kteří o to požádali a to
nejen při besedách, ale přímo na zahrádkách. Velkou pomoc poskytovala organizace při
sklizni ovoce výkupem, neboť většina pěstitelů sklidila podstatně více, než vlastní rodina
spotřebovala. Ti ocenili, že byla v roce 1968 u Prokešů zřízena sběrna ovoce. Počet
členů organizace se zvyšoval a během let se pohyboval kolem 70 zahrádkářů, kteří
pěstovali nejen ovoce a zeleninu, ale i květiny, léčivé rostliny a také vinnou révu. Jen pro
představu několik údajů z roku 1987 o sklizni, kterou se mohli pochlubit lelekovičtí
zahrádkáři. Jádrového a peckového ovoce bylo sklizeno 48 tun, bobulovin a jahod 6 tun,
zeleniny 1,5 tuny, česneku 150 kg, léčivých rostlin 15 kg a majoránky 10 kg. Podobná
úroda se opakovala téměř každý rok. I proto byla členy organizace v roce 1986
brigádnicky upravena stodola u domu č. 77 na výkupnu ovoce, která umožňovala
krátkodobé uskladnění všech zahradnických produktů. Lelekovičtí pěstitelé tak
obohacovali náš trh svými výpěstky. O jejich kvalitě svědčila řada ocenění na výstavách,
které Lelekovická organizace svými produkty obesílala. Mnozí zahrádkáři jistě
vzpomenou na výpravy po zahradnických a zemědělských výstavách ať již v naší zemi,
na Slovensku a v posledních letech hlavně v rakouském Tullnu, které přinášely nejen
krásné zážitky ze společných zájezdů, ale hlavně obohacovaly vědomostmi a novými
poznatky.Také exkurze do šlechtitelských zařízení, odborné přednášky organizované
Územní radou ČSZ, přispívaly k udržování a zvyšování odborných znalostí. Se změnou
ekonomických a společenských poměrů došlo k výrazným vlastnickým změnám a
celkové globalizaci ekonomiky včetně obchodu. O produkty vypěstované drobnými
pěstiteli přestal být zájem. Zrušily se sběrny, u nás v roce 1992, postupně zanikly
svépomocné moštárny a podobná zařízení. Nastal problém, co s nadbytečným ovocem.
Organizace pomoci nemohla, proto se zahrady začínají i za pomoci profesionálních
pracovníků, měnit na okrasné. Nelze se proto divit, že mezi zahrádkáře nepřicházeli noví
zájemci. Členů začalo naopak ubývat. Proto poslední valná hromada v březnu letošního
roku rozhodla o zrušení místního spolku . Nakonec ti, kteří zahradničí pro svoje
potěšení a vlastní spotřebu k tomu žádnou organizaci nepotřebují. Organizace v obci
skončila jako mnoho jiných v naší zemi, zahrádkáři však nikoli. Jen se přizpůsobili novým
podmínkám.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

4.9., 18.9.,
2.10., 16.10., 30.10..
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 30. září 2009.
• Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 9.
10. 2009 od 14.00 do 22.00 hod. a v
sobotu 10. 10. 2009 od 8.00 do 14.00
hod.. Volební místnost bude v zasedací
místnosti OÚ. Voliči, kteří se nemohou
dostavit ze zdravotních a jiných důvodů do
volební místnosti, nechť zavolají na tel:
541 232 223 a nahlásí svoje jméno pro
zapsání na seznam voličů volících mimo
OÚ.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, že jsou
povinni provést jejich výměnu do 31.
prosince 2010. S sebou je třeba si donést
platný doklad totožnosti (OP, PAS), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a
řidičský průkaz, kterému končí platnost.
• MŠ Lelekovice - informační schůzka pro
rodiče přijatých dětí se uskuteční ve
čtvrtek 3. 9. 2009 v 16.00 hod. v přízemí
MŠ.
• MŠ Lelekovice zve maminky s dětmi do
školky na představení Koblížek na cestách
dne 11. 9. 2009 v 9.00 hod. a 13. 11. 2009
v 10.00 hod. na ukázky dravých ptáků na
hřišti v Poňavě.

• MŠ školní kuchyně připomíná, že pokud

dítě nebude odebírat stravu je nutno od
pondělí 31. 8. 2009 v době od 8.00 do
15.00 hod. provést odhlášku.
• !!! Upozornění !!! Na základě
opětovných stížností poštovních
doručovatelek a doručovatelek denního
tisku
firmy Mediaservis, že jsou
napadány, ale i pokousány psy, žádáme
majitele, aby své miláčky nenechávali
volně pobíhat bez dozoru. Poštovní
schránky musí být umístěny na volně
přístupném a psy neohrožujícím místě.
Dále upozorňujeme majitele nemovitostí
na povinnost mít označeny své rodinné
domy viditelně umístěným číslem
popisným. Pokud nebudou splněny
výše uvedené povinnosti nebudou Vám
doručovány písemnosti, noviny, volební
lístky apod...
• V průběhu měsíce května a června 2009
byla v naší obci Policií ČR dvakrát
p r o v e d e n a k o n t r o l a d o d r ž ov á n í
stanovených limitů rychlosti při které bylo
zjištěno devět přestupků - překročení
rychlosti.
• Připomínáme vlastníkům pozemků
povinnost udržovat pozemky v náležitém
stavu tak, aby nepoškozovaly okolí
plevelem.
•

• Sběr

nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 24. 10. 2009 od
10.00 do 13.00 hod. v ekodvoře. V tuto
dobu bude odběr ostatního odpadu
omezen.
• Zpětný odběr elektro-zařízení jako jsou
ledničky, pračky, myčky, televize, videa,
fotoaparáty, rozhl. přijímače, počítače,
monitory, autodráhy, el. vláčky, videohry,
vrtačky, brusky, šicí stroje, zářivky,
výbojky apod. se provádí celoročně.
Podmínkou přijetí výrobku v rámci
zpětného odběru je kompletnost
zařízení.
• Připomínáme, že se pomalu blíží další
ročník farního charitativního jarmarku.
Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte
vše, co lze zde prodat a tím pomoci
všem potřebným. Vaše jarmarečnice.
• Farní úřad Vranov oznamuje občanům,
že v měsíci září bude v lelekovickém
kostele sloužena o nedělích pouze jedna
mše sv. v 9.30 hod.. Na Vranově budou
o nedělích poutní mše sv. v 8.00, 9.30,
11.15 a 15.00 hod..
• Za účelem plánované výstavy svatebních
šatů (do roku 1980) prosíme o jejich
zapůjčení. Bližší informace o akci, která

• Obecní

úřad Lelekovice připomíná
občanům povinnost předložit alespoň
1x ročně
ke kontrole doklady o
vyvážení splaškových vod z jímek a
septiků.
• TJ Sokol Lelekovice oznamuje všem
příznivcům volejbalu, badmintonu,
florbalu, nohejbalu a sálové kopané, že
přijímá objednávky na pronájem sálu
sokolovny na sezonu 2009/2010.
Případní zájemci, volejte prosím na tel:
604 826 122, p. Lecián.
• TJ Sokol Lelekovice při příležitosti 90.
výročí založení sokolské jednoty zve
dne 10. 10. 2009 na sportovně-kulturní
odpoledne konané na sokolovně.
Program bude dodatečně uveřejněn na
plakátech
nebo
na
www.sokollelekovice.wz.cz.
• TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá
pro tým přípravky a žáků další mladé
fotbalisty. Přihlásit se mohou v době
tréninků na fotbalovém hřišti na
Poňavě. Bližší informace také získáte
na www.aclelekovice.estranky.cz..
• Restaurace „Chaloupka“ v BrněŘečkovicích, Žilkova 21 nabízí možnost
objednání menu (Po-Pá) i s rozvozem

POLICIE RADÍ
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů
přímo v jejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší
občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často se
představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. Přicházejí
také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v mediích. Podvodně
vystupují také jako úředníci či revizní technici, nebo že jsou vysíláni obvodním lékařem.
Zvoní také u domů se zprávou o nemalé výhře. Žádají o vodu, rozměnění peněz na
vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace o
skrýších hotovostí občanů. Pak v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny
úspory. Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci
firem jako jsou elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace jsou vybaveni

průkazy. Občané se nemusí stydět a při jakékoliv pochybnosti pracovníka požádat o
předložení průkazu. Je vhodné poznamenat si údaje o pracovníkovi a vozidle, ve
kterém přijel. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě. Policisté zároveň vyzývají
občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po
obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni pomoci,
taktéž je možno volat přímo na OOP Kuřim, tel. 974 626 442.

Obce mikroregionu Ponávka – Česká
V jednom z předcházejících čísel jsme pojednávali o původní trati ČD –
Tišnovce, která odděluje Lelekovice od obce Česká. Historie České se datuje od roku
1785, kdy vznikla oddělením části lelekovického katastru. Přibližně v místech, kudy
prochází dnešní silnice Brno – Svitavy, kolem dnešní Baumannovy restaurace, vedla
prastará obchodní cesta z Brna na sever, která za panování Marie Terezie získala pevný
povrch. U ní stála zájezdní hospoda „v poli“ nebo také zvaná „lelekovská hospoda“, která
patřila kuřimskému panství. Naproti stála kovárna, kde kovali svoje koně formani, kteří
v hospodě nocovali. Vedle kovárny byl dům porybného a dále panská hájenka.
V místech dnešní železniční stanice se rozprostíral rybník. Tak to bylo ještě před
oficiálním založením obce.Výnosem císaře Josefa II. z roku 1783 došlo k parcelaci
nevýnosných panských statků, a tím k rozdělení pozemků a zrušení panského dvora
v Lelekovicích (ten stál v místech, kde se dodnes říká Ve dvoře). V lednu 1785 byla na
zámku v Kuřimi podepsána smlouva mezi panstvím Kuřim a 24 novousedlíky,
pocházejícími převážně od Litomyšle a Vysokého Mýta. Byly v ní stanoveny podmínky
pro převzetí půdy a k výstavbě nové vesnice. Ta byla postavena po obou stranách silnice
jižně od Baumannovy hospody, a to 10 domů po každé straně. Domy se stavěly za
těžkých podmínek z nepálených cihel, střechy se pokrývaly šindelem, později došky.
Obec dostala název Zinsendorf (činžovní obec), jelikož novousedlíci platili za přidělená
pole každoročně činži. Teprve v roce 1921 po vzniku ČSR byla obec přejmenována na
Českou – podle původu novousedlíků. Život prvních obyvatel byl těžký, řada z nich po
krátké době svá hospodářství prodala a obec opustila. Obec spravoval rychtář a 2 radní,
jmenovaní vrchností v Kuřimi. Na počátku měla obec 28 popisných čísel (z nich se 4
nacházely v Lelekovicích) a okolo 150 obyvatel. Okolo roku 1800 byla uprostřed obce
postavena kamenná zvonice. Dnešní podobu dostala kaplička až po přístavbě v roce
1902. K rozvoji vsi přispěla výstavba železniční tratě Brno-Tišnov v roce 1884. Na
počátku minulého století měla Česká 56 stavení a přibližně 250 obyvatel. V současné
době se rychle rozrůstá, má již kolem 350 domů a asi 750 obyvatel.
Převážná část textu převzata z mapky „Babí lom – mikroregion Ponávka“ od
kronikáře obce Česká, Ing. Jiřího Saula.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lelekovice přejí všem dětem v novém školním roce
hodně úspěchů a pedagogům v jejich práci trpělivost a pevné nervy.
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nacházely v Lelekovicích) a okolo 150 obyvatel. Okolo roku 1800 byla uprostřed obce
postavena kamenná zvonice. Dnešní podobu dostala kaplička až po přístavbě v roce
1902. K rozvoji vsi přispěla výstavba železniční tratě Brno-Tišnov v roce 1884. Na
počátku minulého století měla Česká 56 stavení a přibližně 250 obyvatel. V současné
době se rychle rozrůstá, má již kolem 350 domů a asi 750 obyvatel.
Převážná část textu převzata z mapky „Babí lom – mikroregion Ponávka“ od
kronikáře obce Česká, Ing. Jiřího Saula.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lelekovice přejí všem dětem v novém školním roce
hodně úspěchů a pedagogům v jejich práci trpělivost a pevné nervy.

Konec zahrádkářů v Lelekovicích
Nejedná se o konec zahrádkářů v naší vesnici jako takovýchčinorodých pěstitelů všeho, co v našich podmínkách může příroda
poskytnout na zahradách. Jen jejich organizace skončila v letošním
roce po více jak padesátileté činnosti. Počátek byl v roce 1958, kdy jeden ze
zahrádkářských nadšenců, pan Josef Prokeš, soustředil kolem sebe několik pěstitelů a
společně založili organizaci zaregistrovanou do ČSZ. Celkem jich bylo 24 a hned začali
se vzdělávací činností, přednáškami a praktickou pomocí začínajícím i ostatním
zahrádkářům. Ti zkušenější předávali nezištně znalosti všem, kteří o to požádali a to
nejen při besedách, ale přímo na zahrádkách. Velkou pomoc poskytovala organizace při
sklizni ovoce výkupem, neboť většina pěstitelů sklidila podstatně více, než vlastní rodina
spotřebovala. Ti ocenili, že byla v roce 1968 u Prokešů zřízena sběrna ovoce. Počet
členů organizace se zvyšoval a během let se pohyboval kolem 70 zahrádkářů, kteří
pěstovali nejen ovoce a zeleninu, ale i květiny, léčivé rostliny a také vinnou révu. Jen pro
představu několik údajů z roku 1987 o sklizni, kterou se mohli pochlubit lelekovičtí
zahrádkáři. Jádrového a peckového ovoce bylo sklizeno 48 tun, bobulovin a jahod 6 tun,
zeleniny 1,5 tuny, česneku 150 kg, léčivých rostlin 15 kg a majoránky 10 kg. Podobná
úroda se opakovala téměř každý rok. I proto byla členy organizace v roce 1986
brigádnicky upravena stodola u domu č. 77 na výkupnu ovoce, která umožňovala
krátkodobé uskladnění všech zahradnických produktů. Lelekovičtí pěstitelé tak
obohacovali náš trh svými výpěstky. O jejich kvalitě svědčila řada ocenění na výstavách,
které Lelekovická organizace svými produkty obesílala. Mnozí zahrádkáři jistě
vzpomenou na výpravy po zahradnických a zemědělských výstavách ať již v naší zemi,
na Slovensku a v posledních letech hlavně v rakouském Tullnu, které přinášely nejen
krásné zážitky ze společných zájezdů, ale hlavně obohacovaly vědomostmi a novými
poznatky.Také exkurze do šlechtitelských zařízení, odborné přednášky organizované
Územní radou ČSZ, přispívaly k udržování a zvyšování odborných znalostí. Se změnou
ekonomických a společenských poměrů došlo k výrazným vlastnickým změnám a
celkové globalizaci ekonomiky včetně obchodu. O produkty vypěstované drobnými
pěstiteli přestal být zájem. Zrušily se sběrny, u nás v roce 1992, postupně zanikly
svépomocné moštárny a podobná zařízení. Nastal problém, co s nadbytečným ovocem.
Organizace pomoci nemohla, proto se zahrady začínají i za pomoci profesionálních
pracovníků, měnit na okrasné. Nelze se proto divit, že mezi zahrádkáře nepřicházeli noví
zájemci. Členů začalo naopak ubývat. Proto poslední valná hromada v březnu letošního
roku rozhodla o zrušení místního spolku . Nakonec ti, kteří zahradničí pro svoje
potěšení a vlastní spotřebu k tomu žádnou organizaci nepotřebují. Organizace v obci
skončila jako mnoho jiných v naší zemi, zahrádkáři však nikoli. Jen se přizpůsobili novým
podmínkám.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

4.9., 18.9.,
2.10., 16.10., 30.10..
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 30. září 2009.
• Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 9.
10. 2009 od 14.00 do 22.00 hod. a v
sobotu 10. 10. 2009 od 8.00 do 14.00
hod.. Volební místnost bude v zasedací
místnosti OÚ. Voliči, kteří se nemohou
dostavit ze zdravotních a jiných důvodů do
volební místnosti, nechť zavolají na tel:
541 232 223 a nahlásí svoje jméno pro
zapsání na seznam voličů volících mimo
OÚ.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, že jsou
povinni provést jejich výměnu do 31.
prosince 2010. S sebou je třeba si donést
platný doklad totožnosti (OP, PAS), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a
řidičský průkaz, kterému končí platnost.
• MŠ Lelekovice - informační schůzka pro
rodiče přijatých dětí se uskuteční ve
čtvrtek 3. 9. 2009 v 16.00 hod. v přízemí
MŠ.
• MŠ Lelekovice zve maminky s dětmi do
školky na představení Koblížek na cestách
dne 11. 9. 2009 v 9.00 hod. a 13. 11. 2009
v 10.00 hod. na ukázky dravých ptáků na
hřišti v Poňavě.

• MŠ školní kuchyně připomíná, že pokud

dítě nebude odebírat stravu je nutno od
pondělí 31. 8. 2009 v době od 8.00 do
15.00 hod. provést odhlášku.
• !!! Upozornění !!! Na základě
opětovných stížností poštovních
doručovatelek a doručovatelek denního
tisku
firmy Mediaservis, že jsou
napadány, ale i pokousány psy, žádáme
majitele, aby své miláčky nenechávali
volně pobíhat bez dozoru. Poštovní
schránky musí být umístěny na volně
přístupném a psy neohrožujícím místě.
Dále upozorňujeme majitele nemovitostí
na povinnost mít označeny své rodinné
domy viditelně umístěným číslem
popisným. Pokud nebudou splněny
výše uvedené povinnosti nebudou Vám
doručovány písemnosti, noviny, volební
lístky apod...
• V průběhu měsíce května a června 2009
byla v naší obci Policií ČR dvakrát
p r o v e d e n a k o n t r o l a d o d r ž ov á n í
stanovených limitů rychlosti při které bylo
zjištěno devět přestupků - překročení
rychlosti.
• Připomínáme vlastníkům pozemků
povinnost udržovat pozemky v náležitém
stavu tak, aby nepoškozovaly okolí
plevelem.
•

