Přírodní rezervace Babí lom
Vrcholový hřeben Babího lomu s plochou cca 12 ha je od roku 1980 chráněn
jako přírodní výtvor. Rezervaci tvoří pruh rudofialových, asi 370 milionů let starých
pískovců a slepenců. Z hlediska morfologického jsou zvláštností především skály a
balvany, které vznikly předkopáváním hřebene mrznoucí vodou ze sněhových závějí
v dobách ledových. Hřeben se takto zmenšil a rozpadl v řadu skalisek, přičemž
uvolněné balvany z něj klouzaly po zmrzlém podloží v balvanových proudech do
údolí. Horský charakter Babího lomu je dán nejen sklaními útvary, ale i výskytem
podhorských a horských rostlin (kakost lesní, rozrazil horský, růže alpská, aj.).
Romantiku skalnatého hřebenu objevili naši předkové již v 60. letech
devatenáctého století. Tehdejší brněnský starosta Christian d‘Elvert zde nechal
zbudovat pohodlné lesní cesty. Dne 1. 2. 1984 uvádí vídeňský zpravodaj
Oesterreichische Touristen-Zeitung: „Zatímco dříve pouze zkušený, lezecky zdatný
turista mohl podniknout výstup na vrcholky pilovitě utvářeného hřebene, dnes i
nejněžnější dámská nožka je s to kráčet na vrcholek hory a nejkrásnější a
nejbázlivější oči mohou klidně a bez obav hledět do strašlivé hlubiny.“ O dvacet let
později (kolem roku 1882) doplnily dva vyhlídkové objekty. Oba postavila místní
sekce Rakouského turistického klubu. Na vyšším severním vrcholu se ve výšce 562
m zvedala dřevěná trámová rozhledna nesoucí jméno brněnského starosty Rohrera.
Jižní vrchol (521m) zdobila Ripkova vyhlídka, krytý dřevěný pavilon nazvaný jménem
předsedy klubu. A nedaleko odtud stála ještě dřevěná Wieserova chata
(pojmenovaná podle lesního rady), poskytující turistům úkryt před nepohodou a
základní občerstvení. Vycházky na Babí lom si oblíbili jak němečtí, tak i čeští
obyvatelé Brna. Rád na ně po létech vzpomínal např. Petr Bezruč, jenž sem
přicházel každoročně 1. listopadu, aby zapálenými svíčkami uctil s přáteli památku
zesnulých kamarádů. Obě vyhlídky sloužily návštěvníkům až do začátku druhé
světové války, během níž zanikly.
Myšlenka na výstavbu nové rozhledny se zrodila v roce 1958 v hlavě
lelekovického rodáka MUDr. Rudolfa Albrechta, který byl činovníkem
Československého svazu tělesné výchovy. Po zvážení různých alternativ byl
nakonec jako vhodnější vybrán jižní vrchol, kde dříve stával dřevěný altán. Projekt
patnáctimetrové betonové věže vypracoval brněnský architekt Mojmír Korvas a
realizaci si vzali na starost členové tělovýchovné jednoty Sokol Lelekovice pod
vedením MUDr. Albrechta. Jejich rukama prošlo na 70 kubíků písku, 30 kubíků
kamene a množství železných konstrukčních dílů, než mohla být stavba v hodnotě
160 000 Kčs dokončena a předána veřejnosti. Stalo se tak 15. května 1961.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 5.9., 19.9., • TJ Sokol Lelekovice oznamuje všem

3.10., 17.10., 31.10., 14.11..

• Předpokládaný termín veřejného jednání

zastupitelstva obce je ve druhé polovině
měsíce září.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
občanské průkazy typ „karta růžové
barvy“ vydané do 31. prosince 2003,
že je třeba provést výměnu do 31.
prosince 2008. Pro občany narozené
před 1.1.1936 platí výjimka - občanské
průkazy, ve kterých mají vyznačenou
dobou platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné.
• Volby do zastupitelstev krajů se
uskuteční v pátek 17.10. 2008 od 14.00
do 22.00 hod. a v sobotu 18.10. 2008
od 8.00 do 14.00 hod.. Volební místnost
bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu. Voliči, kteří se nemohou dostavit
ze zdravotních a jiných důvodů do
voličské místnosti, nechť zavolají na tel:
541 232 223 a nahlásí svoje jméno na
seznam voličů volících mimo OÚ.
• Obecní úřad a zastupitelstvo obce
Lelekovice přejí všem dětem v tomto
školním roce hodně úspěchů a
pedagogům v jejich práci hodně
trpělivosti a pevné nervy.

příznivcům volejbalu, badmintonu,
florbalu, nohejbalu a sálové kopané, že
přijímá objednávky na pronájmy sálu
sokolovny na sezonu 2008/2009.
Případní zájemci, volejte prosím na tel:
604 826 122, p. Lecián.
• 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 na
www.aclelekovice.estranky.cz.
• V sobotu 27. 9. 2008 od 15 hod.
proběhne „Kurz zdobení medových
perníků“ na zákla d ní škole
Jungmannova 813 v Kuřimi. Na kurz je
dobré si přinést svačinu s pitím, středně
velký čistý štětec na zdobení, zástěru a
přezůvky. Kurzovné činní 150,- Kč. Z
organizačních důvodů je třeba zaslat
závaznou přihlášku do 15. 9. 2008
mailem (sikorova@radnice.kurim.cz)
nebo písemně (MěÚ Kuřim, Odbor ŽP,
Jitka Sikorová, Jungmannova 968, 664
34 Kuřim).
• Ve dnech 4. - 5.10. 2008 se uskuteční
„Medové dny“ v Kuřimi za základní
školou na ul. Jungmannova (bývalá
školka Otevřená).

•H a s i č s k ý

záchranný sbor
Jihomoravského kraje ve spolupráci s
Policií ČR spouštějí dlouhodobý
informační projekt s názvem „Vaše cesty
k bezpečí“. Hlavním cílem je průběžně
informovat nejširší veřejnost o možných
nebezpečích, která v běžném životě
mohou občany potkat a způsobech, jak
lze vybrané mimořádné události řešit
nebo jim předcházet. Jednotlivá témata
jsou rozdělena do tří okruhů: 1. ochrana
obyvatelstva, 2. požární prevence, 3.
bezpečnost občana. Témata budou
postupně uveřejňovaná současně ze
všech tří okruhů, a to především na webu
HZS JmK www.firebrno.cz/vase-cesty-kbezpeci. V naší obci budou vyvěšovány
(od září) letáky na informační nástěnce u
budovy OÚ Lelekovice.
• MŠ Lelekovice, srdečně zve na pátek 12.
září v 9.30 hod. maminky s malými dětmi
na pohádku divadelního souboru Genus
s názvem „Opice v Africe“.
• Blíží se 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.
• TJ Sokol Lelekovice nabízí za výhodnou
cenu staré vápno vhodné k vápnění
zahrad. Případní zájemci, volejte na tel:
604 826 122.

• !!!

Upozornění !!! Na základě
opětovných stížností poštovních
doručovatelek, že jsou napadány, ale
i pokousány psy, žádáme majitele,
aby své miláčky nenechávali volně
pobíhat bez dozoru.
• Dále upozorňujeme všechny majitele
nemovitostí na povinnost mít označeny
své rodinné domy viditelně umístěným
číslem popisným. Také žádáme o
řádné umístění funkční poštovní
schránky na vhodném, volně
přístupném a bezpečném místě.
• V pondělí 1. září byl v naší základní
škole slavnostně zahájen nový školní
rok. Do prvního ročníku nastoupilo
celkem 25 prvňáčků - 16 z Lelekovic a
9 z České. Výuka bude probíhat ve 2
paralelních třídách. Přejeme našim
novým prvňáčkům, aby si ze školy
odnesli plno nových poznatků a
krásných kamarádských vztahů.
• ZŠ Lelekovice jako už každý rok, tak i
letos, pořádá závod ve speciálním
triatlonu ve čtvrtek dopoledne 25. 9.
2008 na hřišti u hasičky. K závodu je
využíván celý prostor a je
problematické tudy procházet. Proto
prosíme občany, aby se v této době
nezdržovali v okolí závodní dráhy a
zbytečně nevystavovali nebezpečí
úrazu sebe i naše děti.

Tyco Fire&Security - Ochrana osob a majetku - Systém centralizované
ochrany firma ADT Security Center s.r.o., Vančurova 39, 615 00 Brno, tel:
545 234 545, E-mail:brno@adt-sc.cz, www.adt-sc.cz nabízí: monitorování
poplachových a technologických signálů, bezpečnost osob, kamerové systémy,
instalaci bezpečnostních systémů, bezpečnostní analýzy, asistenční a klíčové
služby, fyzickou ostrahu objektů, zásahové jednotky, patrolovací služby. Bližší
informační materiál lze získat v kanceláři OÚ Lelekovice.

!!! MIMOŘÁDNÉ SBĚRY !!!
• Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu dne 20. 9. 2008

od 10.00 do 13.00 hod. v ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního
odpadu omezen. Mezi nebezpečný odpad patří: zbytky olejů, brzdových
kapalin, barev, ředidel a jiných chemikálií, dále akumulátory, suché
monočlánky, galvanické články, umělá hnojiva a léky. V rámci zpětného odběru
je možno odevzdat ledničky, pračky, myčky, televizory, videa, foťáky, rádia,
monitory, počítače, autodráhy, el. vláčky, videohry, vrtačky, brusky, šicí stroje,
zářivky, výbojky. Podmínkou přijetí výrobku v rámci zpětného odběru je
kompletnost zařízení (např. u lednice-motor chladící okruh a skříň). V rámci
sběru velkoobjemového odpadu je možno odevzdat rozměrné odpady, jako
koberce, starý nábytek, dále pneumatiky, textil atd.. Stavební suť a biologicky
rozložitelný odpad se v této době neodebírá.
• V pondělí 6.10. 2008 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře
OÚ sběr šatstva a jiných potřeb pro humanitární účely. Tyto věci přijímáme
zabalené v kabelách nebo krabicích. Obuv lze z hygienických důvodů vybírat
pouze novou.
• Od září je v ekodvoře přistaven kontejner na rostlinný odpad.

E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy:
• V pondělí 22. 9. 2008 a čtvrtek 25. 9. 2008 od 8:00 do 16.30 hod. vypnutá
oblast: - Koretina, U Vápenice, Záhumení.
• V pátek 26. 9. 2008 a pondělí 29. 9. 2008 od 8:00 do 16.00 hod. vypnutá
oblast: - k Sokolovně, od č.p. 2 (Svobodovi) k návsi , k hasičce, od hotelu
Babí lom po křižovatku na Paseky, Paseky-odběr z venkovního vedení NN.
• V úterý 30. 9. 2008 a čtvrtek 2.10. 2008 od 8:00 do 16:00 hod. vypnutá
oblast: - od České po č.p. 1 (Prokešovi) a č.p. 77 (Hudečkovi), za Zahradami
č.p. 361, 506 a ev.č. 802.

Václavské hody
V sobotu 27. 9. 2008 se uskuteční na Sokolovně „Tradiční hodová zábava“. K
tanci a poslechu hraje dechová hudba Moraváci. Začátek ve 20.00 hod.. Bohatá
tombola. Účast v krojích vítána. Srdečně všechny zvou pořadatelé. V letošním
roce se neuskuteční tradiční průvod stárků obcí.
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Přírodní rezervace Babí lom
Vrcholový hřeben Babího lomu s plochou cca 12 ha je od roku 1980 chráněn
jako přírodní výtvor. Rezervaci tvoří pruh rudofialových, asi 370 milionů let starých
pískovců a slepenců. Z hlediska morfologického jsou zvláštností především skály a
balvany, které vznikly předkopáváním hřebene mrznoucí vodou ze sněhových závějí
v dobách ledových. Hřeben se takto zmenšil a rozpadl v řadu skalisek, přičemž
uvolněné balvany z něj klouzaly po zmrzlém podloží v balvanových proudech do
údolí. Horský charakter Babího lomu je dán nejen sklaními útvary, ale i výskytem
podhorských a horských rostlin (kakost lesní, rozrazil horský, růže alpská, aj.).
Romantiku skalnatého hřebenu objevili naši předkové již v 60. letech
devatenáctého století. Tehdejší brněnský starosta Christian d‘Elvert zde nechal
zbudovat pohodlné lesní cesty. Dne 1. 2. 1984 uvádí vídeňský zpravodaj
Oesterreichische Touristen-Zeitung: „Zatímco dříve pouze zkušený, lezecky zdatný
turista mohl podniknout výstup na vrcholky pilovitě utvářeného hřebene, dnes i
nejněžnější dámská nožka je s to kráčet na vrcholek hory a nejkrásnější a
nejbázlivější oči mohou klidně a bez obav hledět do strašlivé hlubiny.“ O dvacet let
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m zvedala dřevěná trámová rozhledna nesoucí jméno brněnského starosty Rohrera.
Jižní vrchol (521m) zdobila Ripkova vyhlídka, krytý dřevěný pavilon nazvaný jménem
předsedy klubu. A nedaleko odtud stála ještě dřevěná Wieserova chata
(pojmenovaná podle lesního rady), poskytující turistům úkryt před nepohodou a
základní občerstvení. Vycházky na Babí lom si oblíbili jak němečtí, tak i čeští
obyvatelé Brna. Rád na ně po létech vzpomínal např. Petr Bezruč, jenž sem
přicházel každoročně 1. listopadu, aby zapálenými svíčkami uctil s přáteli památku
zesnulých kamarádů. Obě vyhlídky sloužily návštěvníkům až do začátku druhé
světové války, během níž zanikly.
Myšlenka na výstavbu nové rozhledny se zrodila v roce 1958 v hlavě
lelekovického rodáka MUDr. Rudolfa Albrechta, který byl činovníkem
Československého svazu tělesné výchovy. Po zvážení různých alternativ byl
nakonec jako vhodnější vybrán jižní vrchol, kde dříve stával dřevěný altán. Projekt
patnáctimetrové betonové věže vypracoval brněnský architekt Mojmír Korvas a
realizaci si vzali na starost členové tělovýchovné jednoty Sokol Lelekovice pod
vedením MUDr. Albrechta. Jejich rukama prošlo na 70 kubíků písku, 30 kubíků
kamene a množství železných konstrukčních dílů, než mohla být stavba v hodnotě
160 000 Kčs dokončena a předána veřejnosti. Stalo se tak 15. května 1961.
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Uzávěrka 22.8.2008

Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 5.9., 19.9., • TJ Sokol Lelekovice oznamuje všem

3.10., 17.10., 31.10., 14.11..

• Předpokládaný termín veřejného jednání

zastupitelstva obce je ve druhé polovině
měsíce září.
• Upozorňujeme občany, kteří mají
občanské průkazy typ „karta růžové
barvy“ vydané do 31. prosince 2003,
že je třeba provést výměnu do 31.
prosince 2008. Pro občany narozené
před 1.1.1936 platí výjimka - občanské
průkazy, ve kterých mají vyznačenou
dobou platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné.
• Volby do zastupitelstev krajů se
uskuteční v pátek 17.10. 2008 od 14.00
do 22.00 hod. a v sobotu 18.10. 2008
od 8.00 do 14.00 hod.. Volební místnost
bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu. Voliči, kteří se nemohou dostavit
ze zdravotních a jiných důvodů do
voličské místnosti, nechť zavolají na tel:
541 232 223 a nahlásí svoje jméno na
seznam voličů volících mimo OÚ.
• Obecní úřad a zastupitelstvo obce
Lelekovice přejí všem dětem v tomto
školním roce hodně úspěchů a
pedagogům v jejich práci hodně
trpělivosti a pevné nervy.

příznivcům volejbalu, badmintonu,
florbalu, nohejbalu a sálové kopané, že
přijímá objednávky na pronájmy sálu
sokolovny na sezonu 2008/2009.
Případní zájemci, volejte prosím na tel:
604 826 122, p. Lecián.
• 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 na
www.aclelekovice.estranky.cz.
• V sobotu 27. 9. 2008 od 15 hod.
proběhne „Kurz zdobení medových
perníků“ na zákla d ní škole
Jungmannova 813 v Kuřimi. Na kurz je
dobré si přinést svačinu s pitím, středně
velký čistý štětec na zdobení, zástěru a
přezůvky. Kurzovné činní 150,- Kč. Z
organizačních důvodů je třeba zaslat
závaznou přihlášku do 15. 9. 2008
mailem (sikorova@radnice.kurim.cz)
nebo písemně (MěÚ Kuřim, Odbor ŽP,
Jitka Sikorová, Jungmannova 968, 664
34 Kuřim).
• Ve dnech 4. - 5.10. 2008 se uskuteční
„Medové dny“ v Kuřimi za základní
školou na ul. Jungmannova (bývalá
školka Otevřená).

