Z OBECNÍ KRONIKY
Jak se žilo v naší obci podle zápisů v kronice. Rok 1956: MUDr. Pejchal z
Brna přednášel o rakovině, která je dosud nevyléčitelná a projeví se až
pozdě. Přednáška byla velmi početně navštívena. Akci pořádala Osvětová
beseda v obci. Letošní první květen se pořádal pod heslem „Den mezinárodní solidarity
pracujících celého světa“. Středisko 1. máje bylo pro náš okrsek v Kuřimi. Po celé
dopoledne pršelo a bylo dosti chladno, takže účast nebyla tak jak jiná léta, ale přesto šlo
v průvodu přes 200 občanů. Oslavy 9. května. V tento den byla uspořádána Pěveckohudební akademie k oslavě Dne vítězství v sále sokolovny-na pořadu byla díla B.
Smetany, A. Dvořáka, Zd. Fibicha, lidové písně a sborové recitace. Účinkovali: prof.
Bělský z Brna na klavír, sólisté, ženský sbor a orchestr Osvětové besedy za řízení dr.
Vincence Straky. Na Mezinárodní den dětí byla škola okrášlena květy, také okna jiných
domů byla vyzdobena. Tento MDD byl uspořádán společně s Českou. V sobotu večer byl
zahájen táborovým ohněm. V neděli odpoledne naše děti pochodovaly přes naši obec do
České, kde se konala dětská slavnost v sokolovně. Po slavnosti byly všechny děti
pohoštěny. Sokol Lelekovice uspořádal koncem července „Lelekovickou pouť“ s pestrým
kulturním a zábavným programem ve kterém účinkovali: Instrumentální skupina „Wikini“,
členové Osvětové besedy z Řečkovic, dr. Vincenc Straka a místní dechová hudba MOB
za řízení Rud. Marka. U příležitosti Mezinárodního družstevního dne byl v naší obci
uspořádán Vesnický trh. V sobotu 1. července tento trh byl zahájen výstavou
průmyslového zboží v hostinci Jednoty, slavnostním večerem bylo pokračováno v sále
sokolovny na Skalce, kde účinkoval vojenský estrádní soubor z Brna. Po programu
následovala veselice. V neděli na návsi byl uspořádán Vesnický trh. Požár v naší obci:
17. července kolem 13 hod. shořel dům č. 90. Zůstaly stát jen postranní stěny. Nábytek
byl vynesen, jinak vše shořelo. U požáru byly sbory hasičů z Lelekovic, České a Kuřimi.
Veřejnost naší obce se dožaduje zřízení mateřské školky. K. Tesař, ředitel naší školy
přednesl tento požadavek na schůzi MNV. Zdravotní komise ONV v Brně uznala
Pipalovu budovu za vhodnou s menšími opravami. Za úspěchy v soutěži mladých
hospodářů ve školním roce 1955-56 v Národní škole v Lelekovicích věnovala Státní
spořitelna v Brně v upomínku knížku „Tatry, naše Tatry“. Koš brambor na kulturu
vesnice. Tato akce proběhla v naší obci s pěkným porozuměním a plným úspěchem. I
když se mnohým pěstitelům brambor letos v hojné míře neurodily, přece jen se našlo 31
občanů, kteří věnovali na společnou věc 287 kg brambor. Další občané, kteří se chtěli
podílet na akci „Koš brambor …..“, bylo jich 148, věnovali celkem 659 Kčs. Celkový
výtěžek akce po prodeji brambor činil 802,50 Kčs. O úspěch akce se zasloužili velkou
mírou také naši pionýři 6. ročníku osmileté střední školy v Řečkovicích. Osvětová
beseda za řízení dr. Straky zahájila podzimní nácvik ženského sborového zpěvu. V den
zahájení zkoušek přijaly do svého středu nové dívky a ženy, které se společně chtějí
podílet na šíření české písně. Pěvecký kroužek je krásným příkladem společné práce
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Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) - 22.1.,
5.2.,19.2., 5.3., 19.3.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 22.2.2010.
• Obecní knihovna zve čtenáře na „Čtení s
dětskou knihou“ v pátek
12.2. a
12.3.2010 v 17.00 hod..
• V sobotu 13.2.2010 v 15.00 hod. vyrazí
tradiční průvod masek z rozcestí
v Záhumení k oslavě Masopustu.
• Od 25. ledna do 31. března 2010 bude
OÚ Lelekovice vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu (dle tabulky),
užívání dešťové kanalizace (50,- Kč za
nemovitost) a poplatek za psy - jeden
100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Upozorňujeme, že v době jarních
prázdnin od 1.3. do 5.3.2010 bude
kancelář obecního úřadu, z důvodu
čerpání řádné dovolené, uzavřena.
V tomto týdnu nebude možné poplatky
hradit. Splatnost poplatků je do
31.3.2010. Poplatky lze hradit hotově
do pokladny OÚ, složenkou nebo
bankovním převodem na účet č.
4829641/0100. Při platbě přes bankovní
účet vždy vyplňte specifický symbol - pro
všechny poplatky uvádějte číslo popisné
domu. Variabilní symbol - pro PDO 1337,
pro psy 1341, dešť. kanalizace 2321.

Platby musí být z důvodu rozlišení
prováděny každá samostatně (PDO,
pes, kanál). Po obdržení platby Vám
bude vydána samolepka na popelnici.
Žádáme také o vyplnění a vrácení
formuláře - Přiznání k místnímu
poplatku (ohlašovací povinnost
poplatníka), který je přílohou zpravodaje
nebo ke stažení na webových stránkách
obce www.lelekovice.cz.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7 dní

0-1

430,- Kč

2

780,- Kč

860,- Kč

3

1110,- Kč

1290,- Kč

4

1400,- Kč

1720,- Kč

5

1650,- Kč

1850,- Kč

6

2220,- Kč

7

2590,- Kč

8

2800,- Kč

9

3150,- Kč

10

3500,- Kč

11 a více

3630,- Kč

• Charita Brno děkuje všem, kteří se

12.2.2010 od 9.30 hod. do naší školky na
zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky, při které karneval, který spolupořádáme s divadelní
se vybralo celkem 44.473,- Kč. Děkujeme agenturou p. Hrušky. Vstup volný - masky
dárcům za příspěvky i koledníkům, kteří s sebou.
• V kanceláři OÚ Lelekovice je možno
chodili v mrazivém počasí.
• Dne 21.11.2009 se uskutečnil X. Farní
zakoupit knihy U nás na horce za 50,- Kč
charitativní jarmark v Sokolovně v České. a Babí lom za 239,- Kč, která je věnována
S pomocí všech zúčastněných se podařilo k 98. narozeninám pana MUDr. Rudolfa
získat 71.756,- Kč. Tato částka putovala Albrechta, čestného občana Lelekovic.
na projekt PMDD Papua-Nová Guinea do Littera scripta manet - co je napsáno, to je
diecéze Kundiawa k vybudování dvojtřídky dáno. To bylo krédo autorů knihy Babí
pro 170 dětí. Děkujeme všem, kteří jste se lom. Publikace je zarámována řadou statí
jakkoliv podíleli na chystání, vyrábění, od specialistů i turistů. Snoubí se zde
nakupování i přípravě programu. Věříme, geografie, geologie, geomorfologie s
že jste prožili příjemné chvíle s přáteli a klimatem, faunou, vegetací i hydrologií.
odcházeli s dobrým pocitem na srdci.
Významné jsou výsledky bádání o
• Zápis žáků do 1. třídy ZŠ se
minulosti. Obsáhlou kapitolou je pojednání
uskuteční v úterý 26.1.2010 od
o turistice. V přílohách najdeme četná
13.00 do 17.30 hod. v budově ZŠ
vyobrazení z pohlednic a fotografií přírody
Lelekovice.
a významných osobností. K obsáhlému
• Zápis žáků do MŠ pro školní r. 2010-2011
zpracování problematiky nelze nic
proběhne ve dnech 28. - 29.1. 2010, denně doplňovat. Děkuji autorům i vydavateli za
od 10.00 do 16.00 hod.. Děti budou dokonalou knihu. Babí lom s „
přijímány v pořadí od nejstarších po Albrechtovou rozhlednou“ dostává
nejmladší s trvalým pobytem v obci komplexní oděv v pestrobarevném
Lelekovice. Kritéria v celém znění, počty podzimu. Vřele doporučuji k přečtení i
volných míst a další informace naleznete studiu. Dr. Jiří Filka.
na www.mslelekovice.wgz.cz. Vyplněné • Změny v dopravě od 1.1.2010 - došlo k
časovým posunům na lince 41.
přihlášky přijímáme do 15. února 2010.
Večerní spoj s odjezdem ve
Vyzýváme rodiče, aby do konce ledna
22.46 z Brna nahradila linka 91
oznámili ředitelství MŠ záměr odložit
s odjezdem 23.00 z Brna –hlav.
zahájení školní docházky nebo naopak
zahájit ji o rok dříve. Upozorňujeme, že v nádraží. Na této lince je zaveden nový
obou případech je nutný souhlas spoj v noci před nepracovním dnem s
pedagogicko-psychologické poradny. MŠ odjezdem od hl. nádraží ve 24.00 hod..
Lelekovice zve maminky s malými dětmi Změny jsou rovněž na lince 310.
Bilance fyzické kondice (v hodnotě 800,- Kč) zdarma (platnost do 12.2.2010).
Nechte si změřit tuk, metabolický věk, procento vody v těle, viscerální tuk
…… na unikátním japonském přístroji. Chcete zhubnou? Přibrat svalovou
hmotu? Nebo jen dát svému tělu to, co si žádá? Pak je tady příležitost právě
TEĎ a pro VÁS! Poradíme Vám, jak na to - Pavel Vydra 777 814 706,

Zpráva o činnosti JSDH obce Lelekovice za rok 2009
Vážení spoluobčané,
V průběhu roku 2009
jsme provedli údržbu hasičské zbrojnice,
zrekonstruovali šatny a vymalovali všechny garáže. Všichni členové jednotky
jsou vybaveni moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou
nezbytné pro bezpečnost zásahu. Na tomto místě bych rád poděkoval zastupitelům obce
za podporu, kterou dobrovolným hasičům již několik let věnují. Podařilo se získat dotaci
na pořízení nových dýchacích přístrojů PA 94 Drager. Dotaci musí obec doplatit z
vlastního rozpočtu. V průběhu roku jsme zasahovali u šesti událostí. V lednu jsme
asistovali Hasičskému záchrannému sboru při záchraně osoby na Babím lomě, v únoru
se jednalo o požár posedu mezi Lelekovicemi a Jehnicemi, v březnu jsme prováděli úklid
spadeného stromu přes komunikaci v Lelekovicích, v červnu jsme se podíleli na likvidaci
požáru chaty v České a v srpnu jsme opět prováděli úklid spadeného stromu přes
komunikaci v Lelekovicích. Ihned po tomto zásahu jsme byli povoláni k dalšímu
odstranění překážky na komunikaci mezi obcí Česká a Kuřim. Na všechny zásahy se
hasiči průběžně připravují na školeních a podstupují pravidelné výcviky. Jako jeden
z nejpřínosnějších lze označit výcvik zaměřený na společný zásah jednotek hasebního
obvodu požární stanice Brno-Lidická s vrtulníkem Policie ČR v případě lesního požáru.
Z další činnosti jednotky nesmíme opomenout organizaci oslav 125. výročí Sboru
dobrovolných hasičů Lelekovice. Byly provedeny ukázky zásahů při dopravní nehodě a
při požáru automobilu. Této akce se s námi zúčastnili dobrovolní hasiči z Tišnova, kteří
zde předvedli nový požární automobil CAS 20 - Tatra 815 Terrno, dále dobrovolní hasiči
z Útěchova s historickým vozidlem Zil, hasiči z Dolních Louček a Vranova. Závěrem mi
dovolte, abych jako nový velitel, jménem celé naší jednotky poděkoval svému předchůdci
panu Ing. Ladislavu Steinhauserovi za jeho obětavou a mnohdy nelehkou práci, kterou
ve funkci velitele jednotky vykonával od 10.12.2004.
V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se činnosti dobrovolných hasičů mne můžete
kontaktovat na tel. čísle 604 623 239 nebo e-mailem hasici.lelekovice@seznam.cz .
Zastupitelstvo obce Lelekovice si Vás dovoluje pozvat na

14. Obecní reprezentační ples

pořádaný ve spolupráci se Základní školou Lelekovice
v sobotu 6.2.2010 od 20.00 hod. v prostorách sokolovny.
K tanci a poslechu hraje MEDUNKA, vystoupí žáci ZŠ.
Připraveno je taneční vystoupení, bohatá tombola a teplá kuchyně.
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek s místenkou od pondělí 1. února na obecním úřadě.
Zastupitelé obce se obrací na všechny, kteří by se chtěli prezentovat (případně firmu)
formou daru do tomboly připravovaného plesu, mohou tak učinit u starosty obce.

• Charita Brno děkuje všem, kteří se

zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky, při
které se vybralo celkem 44.473,- Kč.
Děkujeme dárcům za příspěvky i
koledníkům, kteří chodili v mrazivém
počasí.
• Dne 21.11.2009 se uskutečnil X. Farní
charitativní jarmark v Sokolovně v České.
S pomocí všech zúčastněných se podařilo
získat 71.756,- Kč. Tato částka putovala
na projekt PMDD Papua-Nová Guinea do
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vybudování
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kteří jste se jakkoliv podíleli na chystání,
vyrábění, nakupování i přípravě programu.
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Z OBECNÍ KRONIKY
Jak se žilo v naší obci podle zápisů v kronice. Rok 1956: MUDr. Pejchal z
Brna přednášel o rakovině, která je dosud nevyléčitelná a projeví se až
pozdě. Přednáška byla velmi početně navštívena. Akci pořádala Osvětová
beseda v obci. Letošní první květen se pořádal pod heslem „Den mezinárodní solidarity
pracujících celého světa“. Středisko 1. máje bylo pro náš okrsek v Kuřimi. Po celé
dopoledne pršelo a bylo dosti chladno, takže účast nebyla tak jak jiná léta, ale přesto šlo
v průvodu přes 200 občanů. Oslavy 9. května. V tento den byla uspořádána Pěveckohudební akademie k oslavě Dne vítězství v sále sokolovny-na pořadu byla díla B.
Smetany, A. Dvořáka, Zd. Fibicha, lidové písně a sborové recitace. Účinkovali: prof.
Bělský z Brna na klavír, sólisté, ženský sbor a orchestr Osvětové besedy za řízení dr.
Vincence Straky. Na Mezinárodní den dětí byla škola okrášlena květy, také okna jiných
domů byla vyzdobena. Tento MDD byl uspořádán společně s Českou. V sobotu večer byl
zahájen táborovým ohněm. V neděli odpoledne naše děti pochodovaly přes naši obec do
České, kde se konala dětská slavnost v sokolovně. Po slavnosti byly všechny děti
pohoštěny. Sokol Lelekovice uspořádal koncem července „Lelekovickou pouť“ s pestrým
kulturním a zábavným programem ve kterém účinkovali: Instrumentální skupina „Wikini“,
členové Osvětové besedy z Řečkovic, dr. Vincenc Straka a místní dechová hudba MOB
za řízení Rud. Marka. U příležitosti Mezinárodního družstevního dne byl v naší obci
uspořádán Vesnický trh. V sobotu 1. července tento trh byl zahájen výstavou
průmyslového zboží v hostinci Jednoty, slavnostním večerem bylo pokračováno v sále
sokolovny na Skalce, kde účinkoval vojenský estrádní soubor z Brna. Po programu
následovala veselice. V neděli na návsi byl uspořádán Vesnický trh. Požár v naší obci:
17. července kolem 13 hod. shořel dům č. 90. Zůstaly stát jen postranní stěny. Nábytek
byl vynesen, jinak vše shořelo. U požáru byly sbory hasičů z Lelekovic, České a Kuřimi.
Veřejnost naší obce se dožaduje zřízení mateřské školky. K. Tesař, ředitel naší školy
přednesl tento požadavek na schůzi MNV. Zdravotní komise ONV v Brně uznala
Pipalovu budovu za vhodnou s menšími opravami. Za úspěchy v soutěži mladých
hospodářů ve školním roce 1955-56 v Národní škole v Lelekovicích věnovala Státní
spořitelna v Brně v upomínku knížku „Tatry, naše Tatry“. Koš brambor na kulturu
vesnice. Tato akce proběhla v naší obci s pěkným porozuměním a plným úspěchem. I
když se mnohým pěstitelům brambor letos v hojné míře neurodily, přece jen se našlo 31
občanů, kteří věnovali na společnou věc 287 kg brambor. Další občané, kteří se chtěli
podílet na akci „Koš brambor …..“, bylo jich 148, věnovali celkem 659 Kčs. Celkový
výtěžek akce po prodeji brambor činil 802,50 Kčs. O úspěch akce se zasloužili velkou
mírou také naši pionýři 6. ročníku osmileté střední školy v Řečkovicích. Osvětová
beseda za řízení dr. Straky zahájila podzimní nácvik ženského sborového zpěvu. V den
zahájení zkoušek přijaly do svého středu nové dívky a ženy, které se společně chtějí
podílet na šíření české písně. Pěvecký kroužek je krásným příkladem společné práce
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Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) - 22.1.,
5.2.,19.2., 5.3., 19.3.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 22.2.2010.
• Obecní knihovna zve čtenáře na „Čtení s
dětskou knihou“ v pátek
12.2. a
12.3.2010 v 17.00 hod..
• V sobotu 13.2.2010 v 15.00 hod. vyrazí
tradiční průvod masek z rozcestí
v Záhumení k oslavě Masopustu.
• Od 25. ledna do 31. března 2010 bude
OÚ Lelekovice vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu (dle tabulky),
užívání dešťové kanalizace (50,- Kč za
nemovitost) a poplatek za psy - jeden
100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Upozorňujeme, že v době jarních
prázdnin od 1.3. do 5.3.2010 bude
kancelář obecního úřadu, z důvodu
čerpání řádné dovolené, uzavřena.
V tomto týdnu nebude možné poplatky
hradit. Splatnost poplatků je do
31.3.2010. Poplatky lze hradit hotově
do pokladny OÚ, složenkou nebo
bankovním převodem na účet č.
4829641/0100. Při platbě přes bankovní
účet vždy vyplňte specifický symbol - pro
všechny poplatky uvádějte číslo popisné
domu. Variabilní symbol - pro PDO 1337,
pro psy 1341, dešť. kanalizace 2321.

Platby musí být z důvodu rozlišení
prováděny každá samostatně (PDO,
pes, kanál). Po obdržení platby Vám
bude vydána samolepka na popelnici.
Žádáme také o vyplnění a vrácení
formuláře - Přiznání k místnímu
poplatku (ohlašovací povinnost
poplatníka), který je přílohou zpravodaje
nebo ke stažení na webových stránkách
obce www.lelekovice.cz.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7 dní

0-1

430,- Kč

2

780,- Kč

860,- Kč

3

1110,- Kč

1290,- Kč

4

1400,- Kč

1720,- Kč

5

1650,- Kč

1850,- Kč

6

2220,- Kč

7

2590,- Kč

8

2800,- Kč

9

3150,- Kč

10

3500,- Kč

11 a více

3630,- Kč

