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OLYMPON 2020 – LELEKOVICE OBHÁJILY VÍTĚZSTVÍ
Druhý ročník sportovních her a soutěží mikroregionu Ponávka OLYMPON se konal v sobotu
5. září opět v Lelekovicích na multifunkčním hřišti
u hasičky. Hlavním pořadatelem byla obec
Česká. I přes obtížnou situaci s epidemií koronaviru se sportovci všech tří obcí – Česká,
Lelekovice a Vranov – připravovali na vzájemná
utkání, aby co nejlépe reprezentovali svoje obce.
Pořadatelé a organizátoři zajistili vše potřebné ke
zdárnému uskutečnění tohoto regionálního
sportovního svátku. Sportoviště připravila

TJ Sokol Lelekovice pod vedením starosty
TJ Zbyňka Leciána s dalšími spolupracovníky tak,
aby všechny soutěže ve vybraných sportech
mohly bezproblémově probíhat současně.
OLYMPON byl zahájen slavnostním nástupem
všech zúčastněných sportovců. Na nástup
pochodovali, vedeni sborem rozhodčích v bílém
oblečení, borci v barvách svých obcí – jako první
šli sportovci z pořádající obce z České v červeném oblečení, za nimi vranováci ve žlutém
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a závěr tvořili lelekovičtí v modrých tričkách. Po
nástupu starostky obcí Česká paní Jana
Chiniová, Vranova paní Kateřina Jetelinová a náš
starosta pan Aleš Mikauš zasunuli do stojanu
prapory svých obcí. Vybraný atlet přečetl slib

pétanque nebo povzbuzováním podpořit snahu
závodníků o nejlepší výkon na běžeckých tratích,
kde reprezentanti obcí v závodech mužů a žen na
60 m a1000 m běželi o nejlepší časový výsledek.
Letošní běžecké závody byly rozšířeny o smíšené

sportovců o poctivosti soutěžení a starostky se
starostou společně za zvuků znělky, zahrané
dechovým souborem, zapálili olymponský oheň.
Sportovní hry mohly začít.

štafety 4 × 250 m. Zajímavé bylo sledovat, jak si
závodníci jednotlivých družstev při malé
tréninkové přípravě předávali štafetový kolík. I to
však běžci i běžkyně naostro zvládli. Také na
ostatních sportovištích bylo rušno. S napětím se
očekávaly výsledky v hodu koulí a ve střelbě ze
vzduchovky na terč, kde v kategorii žen obhajovaly loňské prvenství lelekovické ženy, stejně jako
ve skoku dalekém. Sportovní soutěže regionu
Ponávka ukončil závěrečný volejbalový zápas

Rozhodčí a trenéři se závodníky odešli na příslušná sportoviště, kde byly podle programu
zahájeny soutěže a závody. Přítomní diváci tak
mohli podle zájmu průběžně sledovat vzájemná
utkání družstev obcí v malé kopané, volejbalu,
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družstev z České a Lelekovic, po napínavém
souboji porážkou domácích.
Hodně práce měl sbor rozhodčích s pečlivým
vyhodnocováním výsledků všech závodníků

a závodnic včetně družstev kolektivních sportů.
Po vyhodnocení starostka obce Česká slavnostně předala vítězům jednotlivých kategorií
diplomy, medaile a plakety. Největší radost měl
náš starosta, když po výborném výkonu
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sportovců naší obce opět převzal za první místo
Putovní pohár obcí regionu Ponávka, který tak
zůstává v Lelekovicích.
Pořadatelé se také postarali o stravování
sportovců a aktérů, občerstvení si měli možnost
koupit u stánků také návštěvníci, pro které byly
připraveny i stoly k posezení. Druhý ročník
sportovních her OLYMPON se opět vydařil a to
i zásluhou pěkného počasí. Skončil v odpoledních hodinách k velké spokojenosti všech účastníků. Organizátorům patří poděkování za skvěle
připravený sportovní den, který potěšil všechny,
kteří mají sport rádi. Výsledky i fotografie jsou na
webu obce nebo facebooku TJ Sokol Lelekovice.
Zdeněk Chlup

KLAS
V roce 2019 byl v naší obci založen Senior klub
KLAS. Tento klub je otevřen všem aktivním
seniorům. Ti se scházejí každé pondělí od
16 h. v prostorách nad samoobsluhou Hruška.
Členky klubu se zabývají rukodělnou prací, např.
výrobou vánočních a velikonočních ozdob
a přání. Vystřihují různé papírové motivy do oken,
šijí jehelníčky, navlékají náramky z korálků,
vyrábějí adventní svícny, ale také řeší různé kvízy,
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testy a hlavolamy. To vše na procvičování jemné
motoriky, paměti, udržení bystrých smyslů i koncentrace, hlavně pro vlastní psychickou pohodu.
Výrobky seniorek se následně prodávají na
tradičním vánočním jarmarku v České. Výtěžek
jde na charitativní účely. Další část výrobků je
určena školce a část na „Kamínek pro školu.“
O své činnosti si senioři vedou kroniku, která je
doplněna fotografiemi z pořádaných akcí.
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V poslední době, kdy nás postihl nouzový stav
kvůli koronaviru, se náplní pořádaných setkání
staly procházky po okolí Lelekovic.
Seniorky již dlouhou dobu pravidelně rekreačně
cvičí v tělocvičně lelekovické školy. Tímto škole
děkujeme. Cvičení je zaměřeno na protažení těla
a udržení pohyblivosti kloubů. V současné době
je ale v důsledku krizových opatření pozastaveno.
Naše obec Lelekovice je vstřícná k seniorům
i jinak. Sociální komise i Krásné Lelekovice
organizují pro seniory zájezdy, u nichž obec hradí
náklady za dopravu.

Děkujeme obci za podporu naší činnosti.

Zájezd je vždy dobře organizovaný a během
cesty se dozvíme mnoho zajímavého o oblasti,
kterou navštěvujeme.

Seniorky z Lelekovic

MEMORIÁL POŠESTÉ
V akcemi nabitém konci prázdnin se v sobotu 29.
srpna uskutečnil také šestý ročník Memoriálu
Dušana Peterky v nohejbalu, který obětavě organizují manželé Hudečkovi.
Letošní ročník byl unikátní tím, že si všechna
mužstva odnesla trofej.

Zlatý pohár vybojovalo SEDLO, ze stříbrného se
radovali 2+1 a bronz potěšil LESOPESO.
Účastníkům gratuluji a Božence a Pepovi děkuji,
že založili a udržují tradici tohoto sportovního
setkání.
Eva Peterková
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DEN PONÁVKY
Letošní Den Ponávky byl, ostatně jako téměř celý
tento rok, poněkud jiný. Původně se měl konat
v obvyklém termínu koncem května. V té době
ovšem řádila první vlna covidové pandemie a tak
z akce sešlo. Debatovali jsme s kolegyněmi
z České a Vranova, co nabídnout za program
v náhradním termínu, který jsme stanovili na
poslední srpnovou sobotu. Rozhodli jsme se,
že se pokusíme obnovit zapomenutou stezku
lesem kolem Ponávky na Vranov.
V plánovaném termínu jsme chtěli vyrazit
od Vranovského hřbitova kolem pramene
Ponávky, k Vranovskému rybníčku a odtud lesní
cestou k Lelekovicím, dále po pěšině Dušana
Peterky a novou stezkou k hasičce. Spojili jsme
síly a obecní zaměstnanci všech tří vesnic se
pustili do práce a na nové cestě vysekali kopřivy,
bodláky, ostružiny a odstranili popadané stromy.
Vše bylo připraveno na Den Ponávky.
V sobotu ráno jsme se sešli u vranovského
hřbitova ve velmi hojném počtu, zhruba 60 osob,
plus jeden pes. Velmi příjemně nás překvapila
paní senátorka Vítková z Boskovic, která nás
na místo srazu přišla pozdravit. Cestou
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k rybníčku jsme si vyzkoušeli meditační chůzi,
zastavili jsme se u opravených božích muk a pak
jsme přes lávku přešli potok a kolem půjčovny
lodiček jsme se vydali na cestu do Lelekovic.
Přestože počasí nebylo úplně ideální, byla
nálada výletníků velmi dobrá. Když všichni

dorazili na hřiště k hasičce a zjistili, že ani letos
nechybí tradiční občerstvení, tedy grilovaná
výborná cigára a skvěle vychlazené světlé
i tmavé pivo, tak již nikdo nepochyboval, že se
21. ročník Dne Ponávky skutečně vydařil. Stejně
jsme se všichni shodli, že není důležité, zda po
cestě zmoknete, šlápnete do bláta, či zakusíte
jiné nepohodlí, důležité je, že dokážeme spojit
své úsilí a být si zase o něco blíž.
Aleš Mikauš, starosta
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ZÁJEZD SENIORŮ
Dne 16. 9. 2020 odjela v brzkých ranních hodinách skupina seniorů v doprovodu organizátorek
z Krásných Lelekovic směr Vsetín. Zde jsme
navštívili tradiční výrobnu vánočních ozdob.
K vidění tu byl široký výběr kvalitních, klasických
i stylových skleněných baněk nejrůznějších tvarů
a výzdob. Pro každé Vánoce jsou zpracována jiná

senioři.
Další přesun byl do Rožnova pod Radhoštěm,
kde jsme všichni navštívili Dřevěné městečko,
které je nejstarší součástí Valašského muzea
v přírodě. Od roku 1925, kdy bylo poprvé
otevřeno, zde byly postupně přeneseny a znovu
postaveny domy z rožnovského náměstí. Také je

témata kolekcí, a to jak na zakázku, tak i k prodeji přímo v podnikové prodejně.

zde kopie kostela z Větřkovic s malým hřbitovem
pro významné osobnosti města, jako byli například sportovci Emil a Dana Zátopkovi, Jiří Raška
či Ludvík Daněk.

Následující zastávkou byl areál beskydských
Pusteven, kde jsme pobyli přibližně 2 a půl
hodiny. Obhlédli jsme tradiční typické dřevěné
stavby postavené v lidovém slohu na návrh
architekta Dušana Jurkoviče. Například chata
Libušín, před lety zničená požárem, je již opět
opravena a od října v plném provozu. Kromě
staveb je zde i krásná příroda. Oblíbenou turistickou atrakcí je stezka v korunách stromů, kterou se rozhodli absolvovat někteří odvážní

Celý den nás doprovázelo krásné počasí a příjemná atmosféra. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých poznatků a informací. Den jsme si
zpestřili skvělým jídlem, pitím či nejrůznějšími
pochutinami, například tradičními valašskými
frgály. Moc všem děkujeme za účast a těšíme se
na další akci.
Krásné Lelekovice
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HODY „NEHODY“ 2020
O posledním zářijovém víkendu se měly konat
tradiční Václavské hody. Stárci a stárky se
v hojném počtu setkávali každou neděli už od
července a jako každý rok nacvičovali Českou
a Moravskou besedu. Letos se ke zkušeným
párům přidala i spousta místních nováčků,
takže se bylo co učit.

Jelikož finální rozhodnutí bylo vyřčeno až
v hodovním týdnu, spousta věcí už byla nachystána. Výzdoba, lístky do tomboly, tombola… ale
to nám snad ulehčí přípravu na hody příští rok!
Nakoupeno bylo i víno a napečeno cukroví,
někteří se chtěli blýsknout svými novými vlastními kroji.

I přes nevlídné podmínky, které v celé České
republice nastolila vláda kvůli pandemii už od
jara, se hlavní stárek a stárka, Martin Šváb
a Terka Křehlíková, chopili své povinnosti, a to
velice dobře! Kromě nácviků besed jsme
se setkávali i při pravidelném zpívání u klavíru
s kapelníkem – Pavlem Vydrou a každotýdenním pátečním zpívání u ohně na Skalce.

I přes zrušení celé akce se naši šikovní stárci
v pátek 25. 9. ráno sešli a postavili tu naši
lelekovickou máju jako symbol hodů! Pod ní se
v sobotu večer všichni tanečníci sešli a obě
besedy, ačkoli v civilním oblečení, odtančili.

Bohužel tento rok byl první, a pevně doufáme,
že i poslední, kdy jsme byli nuceni hody zrušit.

Tímto bychom chtěli poděkovat obci a všem, kdo
i přes neslibné vyhlídky přispěli KuLím finanční
částkou na pořádání hodů a cenami do tomboly!
Děkujeme! Čí só hody? Naše!
Stárci a stárky

LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
Od května mohli závodění chtiví cyklisté už
čtvrtým rokem vyjíždět na horském kole
samostatně na Lelkovadlo, výsledné časy hlásit
přes webové stránky a měřit síly s ostatními.
Letošního ročníku se zúčastnilo 43 závodníků,
někteří vyjížděli opakovaně a zlepšovali tak postupně svůj výkon. Vyhlášení výsledků proběhlo
v neděli 27. 9. a jsme moc rádi, že se ho zúčast-
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nili i přespolní závodníci z Adamova nebo
Králova Pole.
Traťový rekord stále drží Filip Ospalý časem
6:06. Ovšem za své výkony se nemusí stydět
nikdo. Někteří, i starší účastníci, se dokonce
nejlepšímu času velmi přibližují!
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Kompletní výsledky všech kategorií najdete na
https://lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další
ročník.
Jarmila Gladišová

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
O prázdninách se ve škole nezahálelo, kopalo
se, sekalo, brousilo, natíralo, obkládalo, malovalo. Výsledkem jsou nové obklady na WC, okolo
umyvadel ve třídách – někde na nás kouká
Bob a Bobek, jinde nevíme, kterého smajlíka si
vybrat. V jedné ze tříd se dokonce opravovala
stropní malba, která byla objevena – obrázky na
další straně.

1. září bylo všechno nablýskané vyzdobené
a osazenstvo školy natěšené na svoje žáky. Po
tom zvláštním minulém školním roce se nebylo
čemu divit. Byly nachystány projekty, zamluveny
akce na Lipůvku, do divadel. Prostě se dělo
všechno pro to, aby se ve škole vrátilo vše do
vyjetých kolejí. Aby se tradiční podzimní akce
uskutečnily a pokud to jen trochu půjde, abychom zvládli i nějaké akce přesunuté z jara.

Září se blížilo, finišovalo se na všech frontách.
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TRILEK
Povedl se nám Trilek, který patří k tradičním
podzimním akcím naší školy. Za chladného
rána, ale jinak krásného dne, se ho účastnili
žáci 3. – 5. tříd. Bohužel pozvání naší školy přijala pouze ZŠ z Vranova. I přes malou účast se
dětem závody povedly. Ti nejlepší byli
odměněni a ostatní se aspoň po roce viděli se
svými kamarády a kolegy.
Žáci ZŠ nestrávili září jen ve školních lavicích.
Páťáci si udělali cyklistický výlet do Kuřimi,
přičemž spojili příjemné na těle s obohacujícím
na duchu. Cestou si totiž udělali exkurzi do

kuřimské štoly, vybudované v průběhu 2. sv.
války a také do skvěle zrekonstruované
a vybavené četnické stanice, kterou je
prováděl sám pan četník dokonce v doprovodu
služebního psa. A jelikož i počasí přálo na jedničku, lze říci, že tento výlet prostě neměl chybu.
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Naše škola rozhodnutím vlády přešla prakticky
ze dne na den na distanční výuku. Ve chvíli vyhlášení jsme dali hlavy dohromady, sešli se,
dohodli společná pravidla a výuka v domácím
prostředí mohla hned druhý den začít. Největší
radost nám udělaly děti, které se při videokonferencích na nás hned po ránu usmívaly a pilně
pracovaly. Díky jarnímu „tréninku“, trpělivosti
rodičů a šikovným dětem nám výuka jde docela
hladce. Prakticky všichni žáci se zapojili, a to
nejen proto, že je to jejich povinností. Prostě se
na sebe těší. Každá třída se denně setkává
a společně se učí ve virtuálním prostředí
Google Suite, pak děti plní zadané úlohy, které
si obvykle společně stihnou do oběda zkontrolovat. Odpoledne už mají většinou volný čas
na svou zábavu. Všichni ale doufáme, že toto
„zpestření“ školní docházky nebude dlouho
trvat a budeme moci zpět do školy.
Je to velký nápor nejen na rodiče, ale samozřejmě i na pedagogy. Všichni si musíme osvojit
nový způsob komunikace při výkladu učiva bez
osobních kontaktů a sociálních vazeb. Dětem
se určitě za chvíli bude stýskat po kamarádech,
troufnu si říct také po učitelích a ostatních
lidech, kteří se o děti během vyučování starají.
Snad si i uvědomí, jak je příjemné sedět ve své
školní lavici a mít tu každodenní obyčejnou
výuku v naší staré škole. Stejně tak to bude
také u všech pedagogů a zaměstnanců školy!
Nyní jsme ale teprve na začátku. Určité
zkušenosti už máme z jarních měsíců. A v září
nám děti dokázaly, že ani předcházející nezvyklý způsob výuky pro ně nebyl velkou překážkou
a základní učivo mají zvládnuto. Vše jsme ještě
stačili důkladně procvičit.

ŠKOLA NA DÁLKU
A pak nám to bohužel opět nastalo. Stalo se to,
v co jsme doufali, že se nestane.

A teď se znovu s odvahou a již většími
zkušenostmi můžeme vrhnout do učení na
dálku a těšit se, že se všichni co nejdříve ve
zdraví zase setkáme opět v běžné výuce!

V půlce října školy znovu nastavují režim bez
prezenční výuky a děti se učí doma on-line.

Pevné zdraví a veselou mysl všem přeje Hana Mikaušová,
ředitelka školy
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
V přístavbě základní školy probíhají práce na
vnitřním zařízení, kompletuje se vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace. Připravuje se
položení podlahových krytin, probíhá montáž
obkladů. Bude nainstalována interaktivní tabule,
kterou škole věnovala firma Magnum Int., a.s.
Na ulici Příhon byla zhotovena nová pásová
vpusť, která ochrání před přívalovými srážkami
sportovní areál. Stejná vpusť byla instalována
i na ulici Skalka, kde původní vpusť byla ve
špatném stavu.
V ulici K Hluku byly na části komunikace
instalovány obrubníky a přidány uliční vpusti.
Následně ještě bude vyčištěna strouha, která
odvádí dešťovou vodu do Ponávky.
Na ulici Hlavní je na zpevněný svah skládána
kamenná rovnanina, která překryje geo buňky
zabezpečující svah proti sesunutí. Nakonec tam
ještě osadíme nenáročné skalničky. Použitý
kámen se vytěžil při zakládání nové hasičky.
Na stavbě nové hasičky byla dokončena
základová deska I. etapy, byla položena ležatá
kanalizace a nyní již rostou svislé konstrukce.
Zadali jsme výrobu projektové dokumentace
na opravu ulice Koretina. Bude hodně záležet,
jak se bude vyvíjet v příštím roce rozpočet,
ale minimálně zadní část bychom v příštím roce
chtěli realizovat.

se inženýrských sítí, či pronajali malý kousek
obecního pozemku firmě Vašstav pro umístění
reklamy na nové domky na Chmelníkách.
schválili zařazení území obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Brána
Brněnska na další programové období. MAS
Brána Brněnska je sdružení občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí
a institucí veřejné moci), které spolupracují na
rozvoji venkova, zemědělství a při získávání
finanční podpory z EU a z národních programů
pro svůj region. V minulém období jsme přes
MAS získali prostředky pro školu a školku. Více
informaci o této skupině najdete na webu
https://branabrnenska.cz/
schválili, zatím na zkoušku do konce roku
2020, službu starším občanům – Senior taxi,
informace a podmínky využití na jiném místě
zpravodaje.
Souhlasili s návrhem trasování komunikace
D43 a obchvatu města Kuřim ve variantě
S10 jižní cestou a žádali zastupitelstvo
Jihomoravského kraje, aby návrh, který je
součástí návrhu 1. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, schválilo tak, jak
je předkládán. Na obrázku je doporučovaný
obchvat Kuřimi vyznačen modrou barvou.
OBRÁZEK NA STRANĚ 12

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Od uzávěrky minulého zpravodaje proběhlo
pouze jedno jednání zastupitelstva 31. 8. 2020.
Zastupitelé:
schválili několik smluv ohledně věcných břemen a smluv o smlouvách budoucích, týkajících
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INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad Lelekovice bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 23. do 31. 12. 2020.
Upozorňujeme, že stále evidujeme nedoplatky za vystavené faktury (stočné I. pol./2020)
– zahajujeme jejich vymáhání.
Připomínáme, že se blíží vyúčtování stočného
za II. pololetí 2020 a je třeba nejpozději do
14. 12. 2020 nahlásit případné změny (např.
změna v počtu osob v nemovitosti, změna vlastníka), dle článku 6 Smlouvy o odvádění
splaškových vod. Po provedeném vyúčtování,
nelze nenahlášené změny zpětně zohlednit!!!
PÁLENÍ LISTÍ
OÚ připomíná, že suchý rostlinný odpad ze
zahrad lze spalovat pouze v úterý, pátek a sobotu od 8 do 20 hodin! Pokud na tyto dny nepřipadá státem uznaný svátek.

12
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NEPARKUJTE NA KOMUNIKACÍCH
S blížícím se zimním obdobím žádáme občany,
aby z důvodu údržby vozovek neparkovali na
místních komunikacích. Automobily odstavené
na silnicích znemožňují prohrnování a následné
sypání komunikací.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy města Brna budou prodávat vánoční
stromky ve dvoře OÚ Lelekovice ve středu 9. 12.
a čtvrtek 10. 12. 2020.
EKODVŮR
Během listopadu proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Datum bude včas upřesněno.
Stavební odpad se bere jen do konce října.
Odpad ze zeleně zatím do půlky listopadu,
případně bude dle potřeby prodloužen.
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S přechodem na zimní čas se mění otvírací
doba ekodvora od středy 28. 10. už bude
otevřeno pouze od 16 do 17:30. Sobota zůstává
beze změn 9.-12.

do zdravotních zařízení, na úřady, navštívit
příbuzného v sociálním, či zdravotním zařízení.
3× za kalendářní měsíc.

SENIOR TAXI V LELEKOVICÍCH

Objednává se:
jeden den předem v kanceláři OÚ do 14 hod.,
tel.: 541 232 223.

Zastupitelé obce odsouhlasili zřízení služby
Senior taxi formou Taxi služby, která je určena
pro osoby starší 70 let a osoby se ZTP, ZTP/P
k využití:
ve všední dny 7-15 hodin.
pro cestu do Kuřimi a Brna.

Cena je paušální, Kuřim 50 Kč, Brno 120 Kč.
Platí se při objednávce dle domluvy
v kanceláři OÚ Lelekovice. Výjimky z cíle cesty,
času nástupu či četnosti povoluje starosta obce.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
JAK SE VOLILO U NÁS V LELEKOVICÍCH?
Volby do zastupitelstev krajů se konaly ve dnech
2.-3. 10. 2020. V Lelekovicích byla tradičně
vysoká účast voličů – 52,84%, volit přišlo 790

voličů z 1495 občanů zapsaných v seznamu.
Celorepublikově byla účast jen 37,95%.
Výsledky hlasování v Lelekovicích:

13
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OSVĚTOVÉ OKNÉNKO
ZAMYŠLENÍ NAD NĚKTERÝMI
OBECNĚ ZÁVAZNÝMI VYHLÁŠKAMI
OBCE LELEKOVICE
Jelikož se domnívám, že role obecně závazných
vyhlášek je podle mých zkušeností mnohými
občany Lelekovic poněkud marginalizována až
bagatelizována, je žádoucí si uvědomit, že vydání
obecní vyhlášky není projevem libovůle představitelů obce, ale vyjadřuje snahu vedení obce
upravit podmínky určitého, ve vesnici sice
běžného konání, které ale může podstatným způsobem negativně zasahovat do života ostatních
obyvatel obce. Účelem vydání závazné obecní
vyhlášky je tomuto konání dát určitý řád a tím přispět k lepší úpravě poměrů v obci i udržení
dobrých sousedských vztahů.
Právní rámec obecních vyhlášek
Jde-li o záležitost v zájmu obce a občanů obce,
má obec zákonem o obcích (zákon č. 128/2000
Sb., § 10), právo ukládat obecními vyhláškami
občanům povinnosti sloužící, mimo jiné:
k zabezpečení veřejného pořádku, zejména
může stanovit, které činnosti, jež mohou narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu

14

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku, lze vykonávat pouze na místech
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených,
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zcela
zakázány,
k zajištění udržování čistoty na veřejných
prostranstvích, k ochraně životního prostředí
a veřejné zeleně,
stanovit místní poplatky – užívání veřejného
prostranství, poplatek za ukládání a svoz
komunálního odpadu, za chov psů apod.,
k evidenci chovatelů psů.
Obecní vyhlášku schvaluje zastupitelstvo na
svém veřejném zasedání a obecní vyhláška
nabývá účinnosti 15. den po vyvěšení na úřední
desce. Tím se obecní vyhláška stane obecně
závaznou právní normou, jejíž nedodržení resp.
porušení se považuje za přestupek.
Závažné nebo opakované porušení obecní
vyhlášky vydané obcí Lelekovice projednává
a řeší přestupková komise MěÚ Kuřim
a v případě, že se přestupek dá vyřídit na místě
blokovou pokutou, uzavřela obec dohodu
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s Městkou policií Brno. Konkrétně je k tomu
pověřena služebna MP v Brně Řečkovicích.
Městský úřad v Kuřimi je oprávněn uložit sankci
za porušení obecní vyhlášky pokutou až do výše
30.000 Kč a Městská policie na místě blokovou
pokutu do výše 1.000 Kč.

2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze
spalovat v době od 20 do 8 hodin příštího dne.

OBECNÍ VYHLÁŠKY VYDANÉ ZASTUPITELSTVEM OBCE LELEKOVICE
Seznam obecně závazných vyhlášek obce lze
najít na webových stránkách obce
(https://www.lelekovice.cz/obecni-urad/dokumenty-obce/vyhlasky-obce/)

Důvodem pro napsání tohoto textu je mé
přesvědčení, že bychom měli všichni přestat
tolerovat chování, které se dá charakterizovat
nejenom jako ignorování závazného právního
přepisu, ale především jako jednání, které negativně zasahuje do dobrých sousedských vztahů
v naší obci.

a v originále jsou uloženy k nahlédnutí na
Obecním úřadu obce Lelekovice.
Pro účely tohoto článku připomínám některá
obecně závazná ustanovení Vyhlášky
č. 1/2011 o veřejném pořádku a Vyhlášky
č. 1/2016 o spalování suchých rostlinných
materiálů v obci.
Vyhláška č.1/2011
Mimo zákazu požívání alkoholu a užívání
návykových látek na některých veřejných prostranstvích a úprav některých dalších činností
v Článku 6 stanovuje povinnost na území obce
zachovávat klid a omezit hlučné projevy v době
nočního klidu, tj. od 22 do 6 hodin,
v měsících červnu až září na dobu od 23 do
6 hodin.
Dále ukládá v tomto článku povinnost zdržet se
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekačky
na trávu, motorové pily, křovinořezy apod.).

3) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze
spalovat v období celého roku v pondělí, středu,
čtvrtek, neděli a státem uznaných svátcích.

Podle sdělení starosty, už v obci skončila doba,
kdy se porušování vyhlášek mlčky přehlíželo
a ani se neudělovaly za jejich porušování
sankce.
Proto je na místě výzva, abychom nevnímali upozornění na protiprávní jednání druhých jako
nějaké žalování, či udávání, ale považovali to za
snahu o ukončení stavu, kdy jsou některým
našim spoluobčanům dobré sousedské vztahy
lhostejné a svým arogantním jednáním je
vědomě narušují.
Nepomůže-li dobře míněné sousedské
upozornění na škodlivost jednání toho, kdo
občanské povinnosti dané obecně závaznou
vyhláškou obce porušuje, je možno dovolávat
se zásahu Městské policie na tel. čísle: 156.
Jan Ráž, bývalý zastupitel obce

Vyhláška č.1/2016
Stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci takto:
1) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché
rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami.

15

11_12_2020 k tisku.qxd

23.10.2020

7:10

Page 16

OBECNÍ STROM U ÚŘADU MÁ PĚT LET
Strom – javor, u obecního úřadu, který nahradil
starou nemocnou lípu, oslavil v letošním roce již

16

pět let od vysazení a má se k světu, nemyslíte?
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AKCE A DĚNÍ V OBCI
Z důvodu opatření nařízených vládou se letos na
podzim neuskuteční v tradiční formě charitativní
Jarmark v České a běh na Pasekách. Bohužel se
nesetkají ani senioři na každoroční předvánoční
akci pořádané obcí a KL. Ovšem přípravy na
rozsvícení vánočního stromu na návsi jsou
v plném proudu a věříme, že se budeme moci
sejít. Pokud to možné nebude, rozsvítí se strom
v sobotu před první adventní nedělí sám. V první
adventní neděli pak můžete obdivovat jeho krásu
při cestě k adventnímu zastavení v kostelíku.
Pokud se tedy situace zlepší, můžete se na pár
akcí těšit. Sledujte web obce, nástěnky, čtěte
sms zprávy a emaily z obce, situace se mění
každým dnem.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na 11. 11. je naplánován 6. ročník Lampiónového
průvodu, který pořádá obec Lelekovice, Rodinné
centrum a Miniškolka Pivoňka. Pokud nám to epidemiologická situace umožní, vyjdeme v 17 hod.
od památné lípy na Plástkách. Více informací
na webu obce, facebooku Miniškolka Pivoňka
a na plakátcích.
PŘEDNÁŠKA MGR. JIŘÍHO HALDY
Zatím je stále naplánována v pořadí třetí před-

náška speciálního pedagoga a rodinného
terapeuta Mgr. Jiřího Haldy. Středa 26. 11.
v 16 hodin v sále nad samoobsluhou.
Ale uvidíme…
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
KULE, Krásné Lelekovice a obec snad uspořádají na návsi v sobotu 28. 11. v 16:30 již páté
společné rozsvícení vánočního stromu.
OTEVŘENÍ KOSTELA
Neděle 29. 11. od 17 do 19 hodin – adventní
zastavení v lelekovickém kostelíku. Zastavte se
při raně barokní varhanní hudbě v podání Báry
Baumannové, Alice Přikrylové a Ondřeje Hájka.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy města Brna budou prodávat vánoční
stromky ve dvoře OÚ Lelekovice ve středu 9. 12.
a čtvrtek 10. 12. 2020.
TRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ U KOSTELA
Rodina Přikrylova zve na koledování u kostela
– sobota 26. 12. v 16 hodin.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne
v sobotu 9. 1. 2021 v dopoledních hodinách.
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MLADÍ HASIČI
Všechny čtenáře zdravíme.
Po dlouhé jarní a letní přestávce jsme se již
nemohli dočkat, až zahájíme novou závodní
sezónu. V rámci přípravy jsme se zúčastnili
nejdříve závodů v požárním útoku v Březině
u Křtin, odkud jsme si na rozjezd dovezli dvě
šestá místa. Poté jsme se poprvé zúčastnili
závodů opět v požárním útoku u kolegů
v Bratčicích. Zde jsme si již spravili chuť a při
vůni prvního burčáku jsme získali dvě druhá
místa v kategorii žáků a krásné bramborové
místo v kategorii mužů – běželi naši dorostenci
a jeden trenér.
A další dva víkendy nás již čekala liga mládeže.
První závod letošní sezóny v Syrovicích zahájili
mladší žáci druhým místem, starší žáci skončili
pátí a jedenáctí. Druhý závod již tradičně u nás
doma v Lelekovicích, byl pro nás ve všech kategoriích podstatně úspěšnější. Mladší žáci
obhájili druhé místo z prvních závodů. Starší žáci
ukázali, kam patří a po aklimatizaci v nové kategorii získali bronzovou medaili. Náš první závod
dorostenců, kterého se zúčastnily nakonec čtyři
družstva, přinesl našim svěřencům druhé místo
v požárním útoku.

18

Mladší žáci obsadili v obou závodech druhá
místa a v průběžném pořadí ligy zatím vedou startovní pole. Starší žáci začali rozpačitě, protože se
jim první závod v Syrovicích moc nepovedl
a v domácím prostředí měli z přemotivování problémy na štafetě, ale nakonec získali třetí místo.
A v lize jsou zatím na pátém místě. Ale prvních
pět družstev je velmi vyrovnaných, věříme, že
v jarní části si pořadí vylepší a zúčastní se boje
o medaile.
Ve hře Plamen jsme zahájili soutěž ZPV (závod
požární všestrannosti) dle předpokladů. Mladší
žáci obsadili 6. místo, starší žáci 2. místo a dorostenci tentokrát vyhráli svoji kategorii.
V jednotlivcích Tomáš Gála skončil po zlepšení
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málo, protože máme v celém kraji, natož v našem
okrese, dorosteneckých družstev poskrovnu.
Proto jsme velice rádi, že se nám povedlo tyto
závody zorganizovat právě u nás v Lelekovicích.
Po velkém úsilí se nakonec podařilo zajistit účast
čtyř družstev. Kdo vydržel, viděl, že požární útok
v těchto kategoriích je již úplně jiná disciplína,
která vyžaduje podstatně větší souhru družstva,
ale i cit každého závodníka.
z loňska na osmém místě. Letos jsme se bohužel
museli zúčastnit v omezeném počtu, vlivem
vysoké nemocnosti. I přesto se nám podařilo
připravit výborné výchozí pozice pro boj o jarní
medailové umístění v další části hry Plamen.
Děti tedy potvrdily všechna očekávání a mile
překvapují odhodláním bojovat o medaile.

O POHÁR STAROSTY LELEKOVIC
Co se týče pořádaných závodů u nás
v Lelekovicích, můžeme konstatovat, že závody
proběhly ve výborné atmosféře. Bohužel z důvodu nemoci nakonec přijelo o šest družstev méně.
Ale i při soutěžení pouze 14 družstev, bylo na co
koukat a kvalita výkonů rozhodně nepokulhávala.
Co nás velmi těší, bylo uspořádání závodů pro
dorostence. Těchto závodů je během roku velmi

Jako takový „malý závod“ byly měřené závody
jednotlivců na 100 m překážek. Nakonec se
přihlásily dobrovolně pouze čtyři dorostenky
z Blučiny a při svých prvních měřených
pokusech v životě prokázaly velkou bojovnost.
V kategorii dorostenců na 100 m překážek,
měli sílu se „dobrovolně“ přihlásit pouze naši
svěřenci. Nakonec to všichni do jednoho
zvládli, a tak si odnesli drobné odměny za
předvedené výkony. Na jaře se jim tato
zkušenost bude hodit, protože je to disciplína,
která je součástí postupové soutěže hry
Plamen, které se naši svěřenci zúčastní.
Atmosféra byla opět úžasná, počasí nám přálo
a vše proběhlo, jak mělo. Děti nám udělaly radost
ziskem medailí. Musíme zde poděkovat všem,
kteří nám pomáhali s přípravou a organizací,
rodičům i našim nejstarším svěřencům.
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Děkujeme všem, kteří přišli, za podporu a těšíme
se na příští ročník.
Jen zmíníme, že podzimních závodů se zúčastnilo více našich družstev, protože to členská základna umožňuje. V současné době evidujeme 36
aktivních členů ve třech kategoriích. Chceme,
aby se i nejmladší děti závodů účastnily v co
největší možné míře a získávaly zkušenosti. Jejich
výsledky zatím nezmiňujeme, neboť jakákoliv
účast dětí v závodech je vlastně jejich malé
vítězství. Jsme jeden tým – my to tak alespoň
vnímáme.

Od listopadu máme naplánovány tréninky
v místní sokolovně, každé úterý od 17 do 18,
ale kdy je opravdu zahájíme, nedokážeme odhadnout.
Jsme přihlášeni na halové závody ve štafetách,
kde dokonce obhajujeme celkové prvenství
v kategorii mladších žáků z loňského roku, ale
s největší pravděpodobností budou i tyto závody
zrušeny.
Přejeme všem krásný a hlavně zdravý podzim.
Věříme, že svátky poté proběhnou již ve větším
klidu a snad bez velkých omezení.

Co se týče našich podzimních aktivit, budeme
samozřejmě ovlivněni aktuálními omezeními.

Trenéři SDH Lelekovice

TJ SOKOL
Hlavní pozornost věnovala TJ Sokol přípravě
4. ročníku T – Mobile Olympijského běhu, který
celostátně pořádá Česká olympijská nadace
a naše jednota se ho pravidelně zúčastňuje. Po
odložení kvůli koronaviru se konal až ve středu
16. září. Výbor TJ zajistil potřebné práce pro jeho
uskutečnění na Skalce a opět k němu připojil
závody pro děti a mládež, které předcházely
hlavnímu Olympijskému běhu.
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Vedlejších závodů pro děti a mládež se zúčastnilo 17 chlapců a 13 dívek. Závody byly zahájeny
během předškoláků na 150 m.
Pořadí v cíli:
chlapci
1. Daniel Vacula
2. Filip Vrabec
3. Karel Štěpánek

dívky
1. Anna Abrahámková
2. Daniela Kořanová
3. Amalie Štěpánková
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V této kategorii běželo 9 závodníků. V kategorii
dětí ve věku 6 – 8 let v závodě na 300 m běželo
12 závodníků a závodnic. V běhu chlapců
obsadili první tři místa David Vévoda, Martin
Valenčík a Tomáš Pikna, v běhu dívek Eliška
Lidmilova, Helena Valenčíková a Anežka
Lidmilova. V kategorii dětí ve věku 9-11 let
v závodě na 520 m běželo 8 závodníků, z nich
2 dívky. V běhu chlapců byl na prvním místě Filip
Doležal, na druhém Ondřej Vévoda a třetí místo
obsadil Marek Petr. Z dívek Klára Drimlová
doběhla první, Nikolka Karbanová byla druhá.
V poslední kategorii nejstarších závodníků
v běhu na 1.040 m byl přihlášen jen jeden závodník, který si však vyzkoušel a také splnil časový
limit. Všichni dětští závodníci dostali za svůj výkon
odměnu, nejrychlejší medaile. Vedlejší závod dětí
a mládeže skončil v 17:30 a pořadatelé začali
připravovat start hlavního závodu.

Na start T–Mobile Olympijského běhu nastoupilo 51 běžců – 30 mužů a 21 žen. Dráha závodu
byla stejná jako v předcházejících letech. Vedla
po polních a lesních cestách v mírně zvlněném
terénu, částečně po asfaltové cestě a před cílem
na Skalce s prudším stoupáním. Povel ke startu
dal přesně v 18:00 Český rozhlas Radiožurnál.

Běžci a běžkyně vyběhli na dráhu 5.020 m za
celkem příznivého slunečného počasí. Závod
měl rychlý průběh a první závodníci doběhli do
cíle za necelých 20 minut.
Jako první muž si doběhl pro zlatou medaili
Šimon Pokorný časem 19:38,82, druhý byl Pavel
Svoboda v čase 19:41,89 a třetí Patrik Kugler
za 19:46,87 dostal bronzovou medaili.
Z žen za doběhnutí do cíle v čase 21:22,87
získala zlatou medaili Lucie Vaculová, druhá byla
s časem 23:20,05 Andrea Krušinová a třetí
Adéla Svobodová získala časem 23:35,68 bronzovou medaili. Obdiv však zaslouží všichni, kteří
nastoupili k tak náročnému závodu, zvláště v této
nelehké pandemické době. Nezištnou pomoc
poskytli sponzoři a obec Lelekovice tak, aby
Olympijský běh i jeho dětská část byly materiálně
zabezpečeny a pořadatelé za to děkují.
TJ Sokol v době částečných restrikcí a při jejich
dodržování ještě spolupořádala pod patronátem
Filipa Ospalého na Skalce 12. září dětský
duatlon, a v sobotu 19. září dětský biatlon.
Zdeněk Chlup

NEBESKÉ DORTÍČKY
Nebeské dortíčky jsou rodinná firma, fungující
od roku 2010. Přestěhovali jsme výrobnu do
Lelekovic, Poňava 18. Pečeme na zakázku cupcakes, zákusky, dorty, vánoční cukroví.
Objednávky na www.nebeskedorticky.cz nebo
na tel: 736 268 390. Umíme péct i bez
živočišných produktů (vegan) a bez lepku.
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SPORTUJ S VITAREM
Díky společnostem VITAR, Moss logistics
a Here To Win a Sokolu Lelekovice se letos
uskutečnil již druhý ročník sportovního seriálu
Sportuj s VITARem pro děti od 8 do 15 let.
www.sportujsvitarem.webnode.cz

Je jen škoda vidět trend posledních let, kdy starší
děti nemají o sport zájem. Naštěstí se za ně našla
plnohodnotná náhrada v dětech mladších.
Zatímco při duatlonovém závodě byl narychlo
vložený běžecký závod pro děti předškolního

Seriál se skládal ze tří závodů konaných u nás
v Lelekovicích. Byly do něj zařazeny závody
v letním biatlonu, v duatlonu a individuální cyklistický závod Lelkovadlo – letní výzva. Do
celkového pořadí se počítaly výsledky ze všech tří
závodů. Do všech závodů se letos zapojilo
celkem 33 dětí. Poloviční počet zúčastněných
oproti loňskému roku je dán jednak počtem
snížení závodů (květnový duatlon Morknimánek
zrušil pořadatel bez náhrady) jednak změnou termínu jarních závodů, kdy některé byly přesunuty
na září, a tudíž se kryly s našimi závody.

věku jen zpestřením sportovního programu,
o týden později už mohli předškoláci soutěžit ve
své kategorii v letním biatlonu. Pro příští rok tak
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asi bude podtitulek sportovního seriálu – pro děti
do 15 let.
Do Lelekovic dojely děti z Brna, Chudčic,
Blanska, Jinačovic a Bosonoh. Všechny tři
závody nakonec úspěšně absolvovalo 6 dětí,
tří z nich si zopakovaly celkové vyhlášení z loňska
– Anna, Alice a Adam. Tyto děti po zásluze

dostaly při finálovém vyhlášení v sobotu 19. září
mnoho cen od partnerů seriálu. Tři nově vyhlašované děti se tak stejně jako ty z minulého roku
mohou těšit na exkurzi do výrobního závodu
VITAR u Tišnova. Všichni však musíme počkat na
lepší období bez omezení.
Filip Ospalý

AC LELEKOVICE – LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE
Letošní dovolené jsme většinou trávili spíše
v českých krajích a prodloužené prázdniny se
dětem mohly zdát už i trochu nudné. Každopádně tradiční třídenní soustředění našich
lelekovických fotbalových talentů na přelomu
srpna a září bylo pro mnohé kluky a holky tím
správným ukončením léta.
Pokud se v páteční prázdninové odpoledne
sešlo na poňavském zeleném pažitu více než
35 malých fotbalistů, bylo jasné, že nešlo jen
o obyčejný trénink. Pár nadšených trenérů se
opět společně domluvilo na pořádání „fotbalového campu“ pro mladší a starší přípravku
a mladší žáky. Sešlo se spousta natěšených
borců a omluvenky se daly spočítat snad jen na
prstech jedné ruce.
Od pátku 28. 8. do neděle 30. 8. tak byl
sportovní areál na Poňavě plný života, radosti

a sportu. O děti ve věku 7 až 12 let se starali
dva hlavní trenéři a jejich další tři asistenti.
V čem takové soustředění spočívá? Určitě
nejde o lenošení a přemýšlení nad teoretickými
sportovními výkony. Jde o několikafázový
trénink a to nejen fotbalový. Naši mladí fotbalisté okusili jak základní pohybový trénink, tak
atletický, silový, kondiční, rychlostní a samozřejmě velmi oblíbený dovednostní. Nechyběly ani
soutěže a různé formy fotbalových her
a cvičení. Vše samozřejmě co nejvíce s míčem
u nohou, to baví nejvíce. Nebojte, děti nehrály
od rána do večera. O jejich přesnídávky,
svačiny a oběd se postarali trenéři i místní
restaurace. Akorát tradiční poobědová siesta
se vždy po půl hodině zvrtla v nervózní
pobíhání a pokřikování. Energie mají děti
prostě na rozdávání. Krásný sobotní sportovní
den zakončilo posezení rodičů s dětmi
u táboráku a na terase. Jen co oheň zaplápolal,
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všechny špekáčky a klobásy zmizely z tácků,
stejně jako pivo ze soudku.
Za bezvadný víkend patří díky skvělým nadšeným
dětem z Lelekovic, České, Vranova a Ivanovic
a jejich výborným rodičům. Hlavně však trenérům
a asistentům za jejich ochotu a zdravé nadšení.
O tom, že taková předsezónní soustředění mají
hluboký smysl se lze přesvědčit na každém

zápase našich mládežnických družstev. Když je
nadšení a láska ke sportu, jsou i výsledky.
A nejde jen o body a umístění v tabulce, ale
hlavně o radost, štěstí a zdraví, to především.
Hlavně u dětí a obzvlášť v těchto nelehkých
měsících.
Ivo Barták
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