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PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přístavba školy spěje ke zdárnému konci
a nastává čas na krátké ohlédnutí. Na počátku
roku 2018 jsme získali příslib dotace. Bylo
zapotřebí rozšíření o dvě odborné učebny, které
však nezvýší celkovou kapacitu školy. Již před
tímto krokem byla vybrána studie Ing. arch.
Gustava Křivinky, jehož Architektonická kancelář
Burian-Křivinka následně vypracovala projektovou dokumentaci. Následovala dlouhá doba
čekání na konečné rozhodnutí o přidělení dotace.
Nakonec jsme se dočkali a po dlouhém a komplikovaném výběrovém řízení na zhotovitele mohlo
být na podzim roku 2019 započato s výstavbou.
Nová budova je umístěna na zahradě školy, která
je poměrně úzká, svah zde dosahuje sklon až
17 %. Přístup na staveniště byl možný jedině ulicí
Skalka a přes areál sokolovny. Velmi jsme proto
přivítali, když vítězná firma, Komfort a. s., zvolila
pro obsluhu stavby jeřáb, který byl umístěn na
školním dvoře a komunikace na Skalku tak neby-

la zatížena nákladní dopravou nad únosnou mez.
Navíc samotná instalace jeřábu byla skutečnou
událostí.
Výkop pro založení budovy byl až 7 m hluboký.
Aby se neohrozily sousední zahrady, muselo
se provést náročné zajištění stavební jámy
mikrozáporovým pažením, které bylo doplněno
ocelovými rozpěrami a pramencovými kotvami.
Konstrukce budovy, aby odolávala tlaku zeminy,
musela být realizována z monolitického železobetonu. Stavba je zastřešena převážně plochou
zelenou střechou se suchomilnou vegetací. Nad
schodištěm přechází do tvaru sedlové střechy,
směrem k severovýchodu prosklené. Dešťová
voda ze střech je sváděna do podzemní retenční
nádrže a následně bude používána k zalévání
zahrady.
Architektonické řešení přístavby je záměrně jiné
a odlišné od půlkruhové třídy, se kterou je pří-
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stavba propojena. Architekt zvolil dva vzájemně
přes sebe položené objemy dvou pater a kombinaci dvou materiálů, dřeva a omítky. Dřevěný
obklad je navržen jako provětrávaný z modřínových latí a bude prorostlý zelení. Okna třídy
v prvním podzemním podlaží jsou stíněna
venkovními žaluziemi, prosklená stěna třídy
v prvním nadzemním podlaží je stíněna výsuvnou
markýzou, aby bylo možné vycházet přes terasu
na hřiště a do zahrady.
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Třídy jsou vybaveny
akustickým podhledem,
podlahovým topením
a kvalitní kaučukovou
podlahou. Instalováno
bylo také chlazení obou
tříd.
Tabule
jsou
moderní,
interaktivní
s možností promítání.
Jednu takovou tabuli
škole věnovala firma
pana Ing. Miroslava
Vymazala, Magnum Int a.s. Nábytek a vybavení
tříd navrhla Ing. arch. Daria Křivinková. Vysoký
standard vybavení přístavby mohl být realizován
i díky štědrému daru pana Ing. Libora Hledíka.
Budova přístavby je navržena bezbariérová, to
byla podmínka dotace. Přístup z venkovního

Fasáda obrácená do ulice má světle okrovou
barvu, stejnou jako hlavní budova a je ozvláštněna velkým a malým kruhovým oknem. Tento motiv
byl zvolen schválně, aby budova v hloubce
zahrady působila hravým a nenuceným dojmem
zahradního pavilonu. Jedná se totiž ve skutečnosti vlastně o třípodlažní stavbu se dvěma podzemními podlažími a jedním nadzemním podlažím.
Díky zasazení budovy do prudkého svahu
zahrady je i úroveň prvního podzemního podlaží
dostatečně prosvětlena denním světlem.
Výškově i provozně je přístavba napojena na
úroveň dnešního mostu, který spojuje hlavní
budovu školy se starší kruhovou přístavbou.
Z této úrovně se dostaneme krátkou rampou do
úrovně druhého podzemního podlaží, kde jsou
šatny, WC, sklad, technické zázemí budovy
a kabinet. Tyto prostory jsou prosvětleny střešními světlíky, světlo padá rovněž zrcadlem
schodiště. Hala mezi schodištěm a WC slouží
také jako přestávkový prostor. Jednoramenným
schodištěm je hala spojena s prvním podzemním
podlažím, kde je umístěna jedna odborná třída,
o patro výše je navržena druhá odborná třída.
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prostoru k hlavnímu vstupu do přístavby zajišťuje
venkovní šikmá schodišťová plošina s motorizovaným sklápěním a v samotné budově je umístěn
výtah. Za objektem přístavby je hřiště s umělým
povrchem z drcené pryže, které je zakončeno
úpravou terénu ve tvaru hlediště. Bude tedy
sloužit nejenom jako přestávkový prostor, nebo
místo pro hry, ale i k divadelním, či filmovým představením. Celá stavba bude stát cca 22 mil. Kč,
přičemž 13,5 mil. Kč je hrazeno z dotace.
Spojením kvalitního architektonického projektu,
dobré práce stavební firmy a stavebního dozoru,
vznikl funkční a krásný prostor, který si naše děti
zaslouží.
Aleš Mikauš, starosta obce
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ÚDRŽBA A VÝSADBA NEJEN STROMŮ V LELEKOVICÍCH
Stejně jako lidé, potřebují i stromy zdravotní péči.
Aby tady s námi byly co nejdéle v dobré kondici,
potřebují občasné preventivní prohlídky.
Následná odborná péče zajistí jejich zdravý vývin
a růst, podporu ve stáří a bohužel, pokud už je
jejich zdraví podlomeno natolik, že by mohly
ohrožovat občany nebo majetek, je potřeba je
pokácet a na jejich místo vysadit stromy nové.
Těm sice pár let potrvá, než budou svým stínem
ochlazovat své okolí, ale svým vzhledem nás
mohou potěšit nedlouho po výsadbě.
Po několika letech byl v Lelekovicích proveden
arboristický průzkum ve veřejném prostoru.
Jednalo se o prohlídku a posouzení vzrostlých
stromů u fotbalového hřiště a hřiště u hasičky, lip
u kostela a u pomníku, v zahradě mateřské školy.
Posuzovaly se vitalita, zdravotní stav, stabilita,
dále naléhavost navržených opatření a celková
perspektiva daného stromu. Z celkového počtu
41 posuzovaných stromů byly jen tři stromy
ohodnoceny jako dočasně perspektivní a dva
jako neperspektivní. Ostatní spadají do kategorie
dlouhodobě perspektivních jedinců.
Na základě provedeného arboristického průzkumu bude ještě v zimním období či na úplném
začátku období počínající vegetační aktivity

provedeno potřebné ošetření. Celkové zdravotní,
bezpečnostní či redukční řezy a instalace vazeb
pomohou udržet naše vzrostlé stromy v dobré
kondici.
Lípa na Poňavě pod odbočením na Paseky však
byla už v první půlce února pokácena. Její stav byl
dle znaleckého posudku zpracovaného
Mendelovou univerzitou natolik špatný, že
ohrožoval životy a majetek ve své bezprostřední
blízkosti a také komunikaci. Výkopy v minulých
letech, které se kolem stromu prováděly,
poškodily kořeny a velmi omezily kořenový prostor, strom měl sníženou vitalitu a především velmi
špatnou stabilitu.
Po skácení stromu bylo zřejmé, že posudek byl
vypracován správně, hniloba stromu stoupala od
kořenů do výše sedmi metrů, přičemž první dva
metry byl kmen stromu hnilobou postižen velmi
intenzivně. Na místě staré lípy bude po poradě
s panem Martinem Hádkem z firmy Adam
vysazen strom nový.
VÝSADBA
Nových stromů bylo v Lelekovicích za poslední
léta vysázeno poměrně hodně. Některé na
místech, kde stromy nebyly, některé nahradily
staré kusy.
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K významnějším výsadbám patří osázení prostoru
u zrekonstruovaného nádraží. Jedná se o alej
akátů kolem chodníku, která byla součástí projektu financovaného z dotací. Dále zde bylo
vysázeno v rámci akce Ukliďme Česko s povolením SŽDC celkem 25 třešní, habrů, javorů
a hlohů. Stromy byly vybrány velmi mladé, aby se
mohly adaptovat na nové prostředí. Bohužel
i přes pravidelné zalévání některé stromky
nepřežily. Ale ty, které zůstaly, se po loňském
deštivém létě konečně pěkně rozrostly a brzy
budou nepřehlédnutelné.
Nové aleje stromů můžeme vidět podél chodníku
k mateřské škole a na Plástkách, postupně je
vysazována alej švestek a třešní na Pasekách.

Okrasné hrušně u školky nahradily starou výsadbu při celkové revitalizaci zahrady školky před
několika lety.

Na Plástkách je alej úplně nová, z větší části
vysázená v loňském roce a tvoří ji dvě lípy vedle
lavičky – lípy vysazené mateřskou a základní
školou ke stu letům od vyhlášení samostatného
Československa. Dále navazuje šest jedlých kaš-
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tanů a čtyři lísky turecké. Jakmile tyto stromy začnou plodit, budou nám naše procházky zpříjemňovat nejen svou krásou a stínem, ale i něčím
malým na zub. A kdo ví, třeba budeme jednou
při rozsvícení vánočního stromu pražit obecní
jedlé kaštany.
K další větší výsadbě nových stromů a keřů došlo
při výstavbě hřiště u hasičky a kolem rekonstruované samoobsluhy. Na hřišti bychom si všichni
představovali výsadbu i hustší a větších stromů,
které by vytvořily více stínu. Bohužel, vzhledem
k uložení kanalizace a plynu a rozmístění
jednotlivých prvků hřiště tomu nebylo možné.
Radujme se tedy aspoň z těch stromů a keřů,
které zde vysazeny jsou.
Na několika místech byly vysazeny samostatní
jedinci. U obecního úřadu místo staré lípy roste
krásný javor, okrasná jabloň doplnila lavičku
u schodů do Podemlýna, na Hlavní zůstala ze tří
vysazených škump pouze jedna, u prvního
zastavení poutní stezky v ulici Za Kostelem pomalu roste třešeň a pod točnou u Pěšiny zase
jabloň, které by měly plodit nějaké to ovoce pro
radost kolemjdoucích. Na Pasekách pak
nedaleko vodojemu rostou nový javor babyka
a jilm.
V plánu jsou výsadby na Hlavní, v místech, kde
vyřezal stromy e-on, a po přeložení vedení
nízkého napětí se zde může uvažovat i o nějaké
aleji. Určitě dojde k výsadbě keřů U Vápenice,
kde se tak zamezí parkování a ničení veřejné
zeleně kolem komunikace.
Kromě stromů byly v posledních letech osázeny
záhony v okolí školy, samoobsluhy a u pomníku,
keře na Plástkách, trvalky na Pasekách kolem
zrekonstruované komunikace. Na návsi a u obchodu se objevily truhlíky, které obětavě osazuje
botanické zahradnictví Holzbecher.
Tímto bychom také chtěli poděkovat jak zahradnictví Adam tak botanickému zahradnictví za
poskytnutý rostlinný materiál, ochotu a rady.
Jarmila Gladišová
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CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
IT SPECIALISTÉ
Distanční výuka učí všechny mnohému. Mnoho
z nás se zdokonalilo v IT schopnostech, umíme
ovládat „meety, clasroomy, teamsy“, umíme ovládat mikrofony, kamery, někteří si dokonce umí
změnit pozadí plochy. Umíme se hlásit, sdílet
obrazovky, vypnout zvuk někomu jinému.
Přeposílat úkoly, testy.
A naše děti se učí nejen běžné učivo, co by
za normálních okolností probírali ve škole.
Ale protože se jim naši vyučující snaží výuku
všemožně zpestřit, tak se můžete dočíst, jak
někteří žáci IV. B vaří a jak perfektně umí recept
zapsat s novými IT dovednostmi.

Příprava jednoduchého jídla – špaget
1. Dáme do hrnce vařit vodu.
2. Do vroucí vody vložíme špagety.
3. Necháme vařit na mírném plameni osm min.
4. Špagety slijeme přes cedník.
5. Na talíř vložíme uvařené špagety, přidáme
Štěpán
kečup a sýr.
CESTA NA SEVERNÍ PÓL
4. února 2021 se vydali polárníci a polárnice ze
3. třídy pro pracovní sešity na nesnadnou cestu,
tentokrát až k Severnímu pólu. Počasí na severu
bylo mrazivé a větrné, cesta místy zledovatělá,
sněhová vánice, že nebylo vidět na krok. Setkali
se s polárními liškami, ledními medvědy, sovicemi a soby. Museli si nalovit i potravu v podobě
mrožů. Prokázali velkou odvahu a zdatnost, ale
také potřebné vědomosti o polárních oblastech.

Expedici sice trochu omezovalo dodržování
současných epidemických nařízení. Nicméně
PSI štěkali na povel a dovezli své pány až ke
šťastnému cíli. Z nejvyššího vrcholu Babího lomu
se pak celé odpoledne ozývalo radostné:
„Severní pól dobyt!“
Příště se dozvíte o Rozpustilém masopustu, který
byl naplánován za dodržování všech nařízení
v týdnu od 16. února.
PYŽAMKA PRO DĚTSKOU NEMOCNICI
I v této nelehké době se snažíme pomáhat tam,
kde je to potřeba a tak vznikl další z mnoha naší
školou realizovaných projektů.
Naše základní i mateřská škola se zapojily do
charitativní akce, kterou vyhlásila Dětská nemocnice v Brně, která začátkem roku neměla
dostatek dětských pyžamek.
Výzvu jsme slyšeli několikrát v rádiu, a tak jsme
spojili síly a začali v základní i mateřské škole
sbírat dětská pyžamka pro věk 0 – 19 let. Zapojili
se nejen žáci (a jejich rodiče), kteří navštěvují obě
dvě školy, ale i rodiny našich bývalých žáků.
Všem mockrát děkujeme a s radostí křičíme
do světa, že jsme poslali do Dětské nemocnice
182 pyžamek!
OVOCE DO ŠKOL
Jako každý rok, tak i letos probíhá během školního roku u nás na škole projekt „Ovoce do škol“.
Žáci každý týden obdrží ovoce, malou svačinku,
na které si ve škole či doma pochutnají.
K pololetí jsme v půlce ledna dostali ochut-
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návku exotického ovoce, která byla pro děti
velmi zajímavá.
Nejen, že jsme se s dětmi dozvěděli více informací o neznámých druzích ovoce, podle mapy
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fantazie vytvořil svůj originální ovocný obrazový
talíř. Dětem se hodina velice líbila a všem se
panáčci, kytky, zvířátka a ornamenty velice
podařily. Na závěr jsme si na krásných „výtvarných“ dílech všichni pochutnali.
DRUŽINA
Školní družina se snaží fungovat normálně,
a protože v současné době máme opravdu krásnou zimu, vyráží družina co nejvíce ven bobovat
do blízkého i vzdáleného okolí a pokud to počasí
dovolí, chystáme se zrealizovat projekt Ledové
stavby aneb hrátky s ledem. Jestli vůbec a jak se
nám povedly, se dočtete v dalším zpravodaji.

jsme v naší 2. B hledali, kde ovoce roste, za
jakých podmínek se pěstuje, ale i v rámci předmětu výtvarná výchova jsme vyráběli z tohoto
ovoce netradiční pohoštění. Každý podle svojí

Všichni ze základky vám přejí krásné dny plné
slunce a smíchu a těšíme se, až se všichni
budeme zase normálně potkávat.
Všichni ze základky

VYCHÁZKY ZA ČASŮ KOVIDU
Jelikož stále nemůžeme společně cvičit
a setkávat se v našem senior klubu „KLAS“, tak
se scházíme alespoň na vycházkách do
přírody. Samozřejmě za dodržení všech
opatření a nošení roušek.
Chodíme přírodou v okolí Lelekovic, vždy asi
dvě hodiny si užíváme pohybu na čerstvém

vzduchu. Někdy si v lese pod roušku podstrčíme nějakou dobrotu, či pohárek bylinné,
nebo ovocné dezinfekce. Jsme rády, že vždy na
chvíli můžeme zapomenout na složitou situaci,
kterou všichni prožíváme. Určitě jako všichni,
tak i my se těšíme až pandemie a vládní
nařízení pominou, lidé budou zdraví a život se
vrátí do normálních kolejí.
Seniorky z Lelekovic
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SBÍRKA OBLEČENÍ
Ve dnech 4. 2. a 6. 2. 2021 se v Lelekovicích
uskutečnila sbírka zimního oblečení pro organizaci Armáda spásy a společnost Podané ruce.
Klienty těchto organizací jsou hlavně lidé s alkoholovými závislostmi, narkomani, gambleři, bývalí
vězni, lidé se základním vzděláním i vysokoškoláci, všichni, kteří přišli o rodinu a domov. Tyto organizace pomáhají těmto lidem osvobodit se od
závislosti anebo od tíživé situace, která jim
zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do
života společnosti.
Po odvezení dvou plných osobních aut ve čtvrtek
večer, nás Armáda spásy poprosila, abychom

z důvodu nedostatku místa sobotní sbírku odvezli na ul. Vlhkou pro společnost Podané ruce.
Tam byli moc vděčni za další tři naplněná osobní
auta. Kdo nestihl doručit oblečení, může na
www.darujme.cz koupit poukaz v ceně 100 Kč,
který jednomu člověku bez domova umožní
strávit noc v teple. Armáda spásy a Podané ruce
moc děkují občanům Lelekovic a farnosti Vranov
za pomoc.
A já děkuji všem, kdo se sbírkou pomáhali. Jak
kdosi řekl: „Život si nevybíráš, ten žiješ!“
Lenka Kolaříková, koordinátorka za Lelekovice
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÁ HASIČKA
OBEC TELEGRAFICKY
Koncem minulého roku byla dokončena hrubá
WIFI4EU
V roce 2018 jsme získali dotaci z Evropské unie
ve výši 15.000 eur na vybudování veřejné sítě
WIFI. Po krátkém zdržení způsobeném
ujasňováním pravidel celé akce, byla zpracována
projektová dokumentace. Výběrové řízení na
dodavatele proběhlo na podzim minulého roku,
následně došlo k instalaci a oživení celé sítě.
V prostoru hřiště u hasičky, v areálu Sokolovny,
na fotbalovém hřišti a na náměstí se lze bezplatně připojit k internetu prostřednictvím WIFI4EU,
aniž by bylo potřeba zadávat nějaké údaje. Celá
síť běží na zařízení Cisco Meraki.
PRŮZKUM STROMŮ
Nechali jsme provést arboristický průzkum
stromů. Téměř u všech stromů bude proveden
ozdravný, nebo bezpečnostní řez. Některé
koruny je nutné zabezpečit vazbou. Odborný
zásah přispěje k lepší vitalitě stromů a větší
bezpečnosti. V únoru byla skácena lípa na
Poňavě, která byla postižena hnilobou.

PŘÍSTAVBA ŠKOLY
V přístavbě školy probíhají poslední dokončovací
práce a začíná navážení nábytku a vybavení.
Pokud v dohledné době nebude z důvodu
epidemie možné uskutečnit den otevřených
dveří, připravíme video, které vás provede novou
budovou. Jakmile to bude možné, tak vás
pozveme na prohlídku nových prostor pro
naše děti.
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stavba první etapy – „malá“ garáž, dílna, technická místnost, šatny, umývárna a posilovna.
Nyní probíhá montáž instalací, oken, podlah,
dělají se omítky... Aby bylo možné přestěhovat
techniku a vybavení ze staré budovy, která se pak
odstraní a tím začne druhá etapa.
ÚTULEK PRO PSY
Občas se stane, že je nalezen nějaký ztracený
pes. Někdy je přespolní, který se skutečně ztratil,
ale většinou se jedná o místní svobodomyslné
jedince, kteří se rozhodli, že se půjdou projít.
Řešení bývá obvykle komplikované. Tedy mimo
případy, kdy se jedná o notoricky známé útěkáře,
které vedeme přímo domů. Umístit neznámého
psa v nějakém útulku v Brně je poměrně drahé,
protože všechny náklady platí obec. Aby bylo
možné tyto případy řešit systémově, uzavřeli jsme
dohodu s útulkem v Kuřimi, kam budou nalezení
psi umístěni, než se najde majitel. Náklady s tím
spojené, které musí obec zaplatit, budou následně požadovány po majiteli psa.
MALÉ ZAMYŠLENÍ O POŠTOVNÍCH
SCHRÁNKÁCH
Někteří z nás mají poštovní schránky umístěné
u domovních dveří, přestože k nim vede třeba
dlouhá přístupová cesta přes pozemek a možná
i ve svažitém terénu, někteří nemají schránky
označeny jménem a někdo nemá schránku
vůbec. Pokusme se zamyslet, zda by nebylo
vhodné, mít schránku na hranici pozemku
snadno dostupnou z místní, nebo účelové
komunikace. Asi by to usnadnilo nelehkou, a co
si budeme povídat, mizerně placenou práci
poštovním doručovatelům. Aby se nám
nepřihodilo, že budeme na poštu čekat dlouhé
dny, nebo si ji budeme vyzvedávat na poště…
Aleš Mikauš, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
23. jednání – 25. 1. 2021
Zastupitelé na svém letošním prvním jednání
schválili:
výroční zprávu o poskytování informací
obsah změny č. 4 ÚP a pořízení změny dle
stavebního zákona zkráceným postupem
žádost o dotaci na údržbu VKP Paseky
pronájem obecního pozemku
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na
opravu části ulice Koretina
výběr zhotovitele Adaptační studie pro
Lelekovice
dodatek ke smlouvě Senior taxi – prodloužení
této služby na dobu neurčitou
vypsání veřejné zakázky na vybavení interiéru
nové hasičky
darovací smlouvy – 400.000 Kč na vybavení
přístavby školy a 10.000 Kč pro nákup potřeb
pro děti v MŠ

INFORMACE Z OÚ
SPLATNOST FAKTUR
Připomínáme, že splatnost faktur za stočné
II. pol. 2020/směrná čísla, byla 28. 2. 2021.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 6. 1. do 22. 1. 2021 bylo možné přispět do
Tříkrálových pokladniček na Obecním úřadě,
v minimarketu GUSTO a potravinách Richard
Dvořák. Celková vybraná částka činí 22 772 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v letošním roce proběhne vítání „občánků“
narozených v roce 2020. Pokud situace dovolí,
akce proběhne na jaře a to pouze pro zaregistrované a pozvané.
ZÁPISY
DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pokud situace dovolí a zápis do ZŠ bude moci
proběhnout v normálním režimu, bude dnem „D“
čtvrtek 22. 4. 2021. Informace o případné jiné

23.2.2021

10:31

Page 9

formě zápisu dětí do ZŠ budou včas zveřejněny
na webech obce, školy i na úřední desce. Zápis
do mateřské školy je stanoven na 5. 5. 2021.
PCR A ANTIGENNÍ TESTY NA COVID
V LELEKOVICÍCH
MUDr. Lukáš Pospíšil provádí v Lelekovicích
pro obyvatele Lelekovic, Vranova a České u své
ordinace testy na Covid-19 a také odběry na protilátky na Covid-19.
Je nutné se objednat – telefonicky
na tel.: 541 232 225, nebo e-mailem:
zslelekovicesro@seznam.cz a poté je zájemci
přidělen přesný čas odběru.
Z důvodu zvýšených nákladů na tuto službu je
provedeni PCR testu zpoplatněno: registrovaní
pacienti 100 Kč, neregistrovaní pacienti z obcí
Lelekovice, Vranov a Česká 200 Kč.
SENIOR TAXI
V Lelekovicích lze i nadále využívat 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,
do zdravotních zařízení, na úřady, navštívit
příbuzného v sociálním, či zdravotním zařízení,
3 × za kalendářní měsíc.
Objednává se:
jeden den předem v kanceláři OÚ do 14 hod.,
tel.: 541 232 223.
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.
STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2020
Celkem
Muži
Ženy
Obyvatel
1891
Dospělých
1493
721
773
Děti 15 – 18
71
36
35
Děti do 15 let
327
163
164
Děti 6 – 7 let
36
Děti do 3 let
81

9
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Minulý rok se narodilo 17 dětí, 13 občanů
zemřelo. Průměrný věk obyvatele Lelekovic je
41,27 roků.
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EKODVŮR
V sobotu 27. 3. od 9 do 12 proběhne sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

FOTOSOUTĚŽ – KALENDÁŘ 2022
Připomínáme, že v průběhu celého roku
do konce října probíhá fotografická minisoutěž
o zařazení snímku z Lelekovic či nejbližšího okolí
do kalendáře Lelekovice 2022.
Své snímky zasílejte v co nejlepší kvalitě na
mail: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Foťte
na maximum rozlišení fotoaparátu a ukládejte do
JPGu s nejvyšší kvalitou i nejmenší kompresí.
Zasláním snímků souhlasíte s jejich případným
použitím, ať už celých nebo jejich výřezů,
v kalendáři Lelekovice 2022 či v jiném propagačním, informačním materiálu obce Lelekovice
nebo na webu obce Lelekovice.
HLÍDEJTE SI SVÉ PSÍ MAZLÍČKY
Obec uzavřela Smlouvu o odchytu volně pobíhajících psů. Tato služba je zpoplatněna.
Upozorňujeme majitele psů, že každý pes má mít
identifikační známku (při přihlášení psa
vydáváme na OÚ). Pokud bude po obci volně
pobíhat pes, kterého nelze podle známky identifikovat, bude odchycen a převezen do Kuřimi do
Výcvikového centra pro psy „Na Samotě Kuřim“,
tel.: 773 163 598, www.psi-centrum-kurim.cz
Odchyt psa je zpoplatněn částkou 1.500 Kč
+ 350 Kč za každý den pobytu v centru pro psy.
Úhrada za odchyt a pobyt bude přeúčtována obcí
Lelekovice majiteli.

STAVEBNÍ ODPAD
kontejner bude přistaven od 1. dubna
do kontejneru na stavební odpad NEPATŘÍ
– sádrokarton, sanitární keramika, osinek, asfalt,
montážní pěna, odřezky plastu
BIOODPAD
kontejner bude dle počasí přistaven
pravděpodobně už v březnu – sledujte hlášení
rozhlasu.
SMĚSNÝ ODPAD
do kontejneru na směsný odpad se NESMÍ
odkládat větší věci – koberce, matrace, velké
desky a podobné věci
SKLO
nevkládejte do kontejnerů na sklo keramiku
a zrcadla
V EKODVOŘE je možné celoročně odkládat
veškeré elektrospotřebiče, i velkých rozměrů
– ledničky, pračky
baterie, zářivky, úsporné žárovky
tonery, barvy do tiskárny
------Asfalt, tér, osinkové plotny, trubky si musí
každý likvidovat na vlastní náklady ve firmě ASTV
s. r. o. v Líšni, Líšeňská 2755/35, 636 00 Brno
Tel.: 606 078 829 – obsluha sběrného dvora
-----Odkládáním hliníku v ekodvoře přispíváte
dětem ve škole.
Vstup do EKODVORA je s rouškou.
Irena Wolfová
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OSVĚTOVÉ OKÉNKO
Víte, že do kontejnerů na plasty můžete odkládat
i hliníkové obaly? Do papíru nově můžete házet
i plata od vajíček? Pro oživení či připomenutí
uvádíme přehled toho, co do kontejnerů na papír
a plast patří či nepatří.
PLASTY – ŽLUTÉ KONTEJNERY
Co do nich patří?
plastové obaly všeho druhu (PET láhve,
kelímky, krabičky od pokrmů, plastové nádoby od
kosmetiky či pracích prostředků, sáčky, tašky,
fólie, výrobky z plastů). Polystyren - menší kousky
nápojové kartony od mléka a džusů
hliníkové plechovky od nápojů
Co do nich nepatří?
obaly se zbytky potravin
špinavé polystyrenové misky na přenos jídla
obaly od chemikálií a nebezpečných látek
novodurové trubky
podlahové krytiny
velké kusy polystyrenu (patří na sběrná
střediska odpadu)
Plastové obaly musí být bez obsahu, není třeba je
vymývat. PET láhve, ale i další objemnější plastové obaly (stejně jako hliníkové plechovky),
prosíme, sešlápněte. Díky, že šetříte prostor.
Víte, že…?
7 z 10 PET lahví se recykluje.
140 648 tun plastů bylo v minulém roce využito
a recyklováno, což je 69 % plastových obalů.
3 951 tun nápojových kartonů bylo v minulém
roce využito a recyklováno, což je 22 % nápojových kartonů.
Recyklací jediné plastové láhve se může
ušetřit tolik energie, kolik stačí 60W žárovce
až na 6 hodin.
Recyklací jedné tuny umělé hmoty lze ušetřit
až 2 000 litrů benzínu.
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PAPÍR – MODRÉ KONTEJNERY
Co do nich patří?
noviny, časopisy
kancelářský papír
reklamní letáky
knihy (bez tvrdé vazby), sešity
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
obaly od vajíček
ruličky od toaletního papíru
Co do nich nepatří?
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
uhlový a voskovaný papír
papír zatavený do fólie
použité pleny a dámské hygienické potřeby
použité papírové utěrky a kapesníky
účtenky z obchodů
Víte, že…?
350 229 tun papíru bylo v minulém roce
využito a recyklováno, což je 90 % papírových obalů.
Recyklace jedné tuny papíru ušetří 17 stromů.
Recyklace jedné tuny papíru ušetří
682,5 galonu ropy, 7000 litrů vody
a 3,3 krychlového yardu prostoru na skládce.
Novinkou od roku 2020 je možnost ukládat
do kontejnerů i plata od vajíček a roličky
od toaletního papíru. Papírny už je nově dovedou
zpracovat.

Kde končí odpad z barevných kontejnerů?
Odpad z modrých a žlutých kontejnerů posbíraný
od občanů končí na dotřiďovací lince firmy
SAKO, kde se zbaví nečistot a pokračuje
k dalším zpracovatelům. Sklo se vozí přímo
do skláren.
Zdroj: www.sako.cz
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AKCE A DĚNÍ V OBCI
UKLIĎME LELEKOVICE
V sobotu 10. dubna se můžete připojit k úklidu
v Lelekovicích.
V ekodvoře už bude kontejner na stavební odpad
i bioodpad, z vlastních uklizených zahrad a kůlen
jej bude do ekodvora možno odvézt.
Můžete se taky připojit k několika skupinám,
které budou v Lelekovicích na různých místech
uklízet a čistit okolí :
Sokolové budou uklízet na Skalce

Hasiči se svými svěřenci se pustí do úklidu
hřiště u hasičky
Skupina Pěšina pod vedením paní Marcely
Krejčí bude od 9 hodin revitalizovat bosou stezku
a uklízet kolem Pěšiny
Skupina Nápoušťka se vydá uklidit do okolí
jezírka, které se v době koronaviru stalo výchozím
místem pro výlety spoustě turistů
A jestliže se vydáte na procházku po okolí sami,
vezměte pytel na odpadky a pokud nějaké
najdete, posbírejte je.
Děkujeme, obec Lelekovice

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
Pokud situace dovolí, bude i letos TJ Sokol
organizovat T - mobile Olympijský běh.

Veškeré informace a registrovat se můžete na:
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2021

Kde: sokolovna Lelekovice Kdy: středa 23. 6.
Cena startovního balíčku pro děti je 30 Kč,
s tričkem 180 Kč. Pro dospělé je do
31. března cena startovního balíčku 150 Kč,
s tričkem 350 Kč. Od 1. dubna do 14. června
je cena startovního balíčku 250 Kč, s tričkem
450 Kč.

Letošní kolekce triček hraje barvami, a proto
neváhejte s registrací a do košíku ke startovnímu
číslu si tričko objednejte. Ženy poběží v mentolové, muži v petrolejové a děti budou zářit jako
slunce ve žlutých.

POZOR, POZOR!
Registrace běžců všech kategorií již začala.
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SPORTOVCI A PANDEMIE KORONAVIRU
Není pochyb o tom, že pandemie koronaviru
značně postihla amatérské sportovní a tělocvičné spolky. Zákaz aktivit v tělocvičnách
a sportovních halách zcela ochromil jejich
činnost. Přesto se jejich příslušníci snaží
v rámci možností umožnit sportovně založeným
občanům, dětem a mládeži v rámci dovolených
aktivit trochu pobytu na čerstvém vzduchu.
Samozřejmě při dodržení daných zdravotnických pravidel.
Proto veřejnost uvítala a jistě ocenila snahu členů
fotbalového klubu AC Lelekovice využít, i když jen
krátkodobě, mrazivého počasí k vytvoření kluziště
ve sportovním areálu na Poňavě. Ve večerních
hodinách v pátek 15. ledna několik nadšenců
nastříkáním zpevněné plochy na menším
bývalém hokejovém hřišti vytvořilo kvalitní kluziště, které v následujících dnech využilo mnoho
bruslařů z řad dětí a mládeže, nechyběli však ani
dospělí. Radost měli velikou. I když po několika
dnech došlo opět ke značnému oteplení
a bruslení bylo znemožněno, neodradilo to členy
spolku a při dalších vlnách mrazivého počasí
kluziště znovu obnovili. Radost z bruslení i ze
setkání s kamarády byla zvláště u dětí veliká.
Proto patří členům klubu veřejné ocenění, neboť
přispívají v této pandemické době alespoň
částečně k radosti dětí a tuto jsou připraveni při
každé změně počasí jim dopřát.

Za pozornost také stojí využívání multifunkčního
sportovního areálu u hasičky. Jistě si občané
procházející areálem všimli, že je mládeží
a dětmi, někdy s doprovodem rodičů, při vhodném počasí patřičně využíván, zejména
v odpoledních hodinách a ve víkendových dnech.
Mohou tam spatřit malé sportovce bravurně ovládající cvičení na cvičebním nářadí, při různých
míčových hrách na ohrazeném hřišti a také malé
cyklozávodníky na pumptracku. Je velikou
zásluhou minulého zastupitelstva obce s tehdejším starostou Jaroslavem Divišem, že se tento
i celostátně oceněný sportovní areál v obci vybudoval a nepřetržitě slouží veřejnosti.
Nejvíce jsou postiženi sportovci z TJ Sokol. Její
sportovní oddíly jsou zcela závislé na vnitřních
prostorách, ve kterých se amatérský sport nesmí
provozovat a tak kromě sportovní nečinnosti
přichází tělocvičná jednota i o příjmy z pronájmů
hostujících oddílů a také o příjmy z kulturně
společenských podniků, které se nemohou pořádat. Jen zásluhou velmi dobré spolupráce s obcí
se daří alespoň udržovat sokolovnu v provozu
schopném stavu. V současné době je prováděna
údržba, připravuje se oprava vstupního
schodiště a také využití nepoškozených částí
starého vyřazeného divadelního pódia na
stolové úpravy pro venkovní využití.
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Když se nemůže sportovat, rozmáhá se malá turistika. Přes obec prochází hlavně o víkendových
dnech skupinky turistů s dětmi a někdy i s pejsky,
z nichž někteří občas zanechají s vědomím

23.2.2021

10:31

Page 14

majitelů na chodníku nevábnou stopu. Aspoň že
dodržují ostatní hygienická pravidla, aby se ten
nebezpečný koronavir tak moc nešířil.
Zdeněk Chlup

S RADOSTÍ NA DVOU KOLECH
Od 1. dubna pro vás bude nově otevřena v mnohém unikátní prodejna i servis jízdních kol
a elektrokol Enjoy-riding („ER“). Unikátnost
spočívá zejména v nabídce nadstandardních
servisních služeb, např. individuální nastavení
odpružení dle požadavků zákazníka a terénů,
zakázkové zaplétání vlastních setů kol s karbonovými ráfky či stavby celých kol s možností
výběru veškerých komponent a originální
stavby horských i gravel kol, s možností implementace vlastního návrhu nebo úprav geometrie rámu a volbu barevného provedení.
Zákazník bude mít vždy možnost volby, a to i od
značek, které nebudou standardně v portfoliu.
V nabídce bude i špičkové příslušenství, jako
třeba přilby s výjimečnou ochranou hlavy, tretry
umožňující tepelné tvarování a individuální
přizpůsobení a kvalitní pláště pro všechny
druhy kol.
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Ze služeb stojí určitě za zmínku možnost nastavení posedu, plně reflektující účel využití.
Očekávejte velmi individuální přístup.
Název Enjoy-riding neskrývá jen prodejnu se
servisem, ale i závodní tým, který se zúčastňuje
řady závodů, a dokonce i akademii. V rámci
akademie ER lze získat pomoc s vaším
tréninkovým úsilím, analýzu stávajících i efektivnějších tréninkových metod, posílení slabých
i silných stránek. Ať už je cíl jakýkoliv – snazší
zdolání kopců, zvládnutí náročnějších výletů,
první závody nebo jen radost z jízdy
– dokážeme Vás k němu nasměrovat.
Enjoy-riding!
Jiří Ošťádal, Zahumení 26, Lelekovice
www.enjoy-riding.cz
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
V termínu byly doručeny tyto návrhy občanů pro
zlepšení života v Lelekovicích:
Eva Berková – úprava cesty v lese
u studánky smíření
Pavla Jíchová – Pěšina – úprava povrchu
začátku stezky, bývá podmáčená
Pavel Pacek – úprava zkratky z ulice
souběžné s Hlavní u školy směr Skalka
Pavel Pacek – předláždění chodníku
Na Hrázi
Marina Němcová – plážička u Ponávky
na hřišti u hasičky
Jiří Hanák – zastřešení dětského pískoviště,
případně ohrada proti kočkám a kocourům
u hasičky
Pavel Vydra – nový klavír do místnosti nad
samoobsluhou
Martin Plšek – úprava cesty navazující
na Pěšinu směr Vranov
Martin Plšek – návrh na prohloubení koryta
Ponávky
Lucie Vaculová – kontejner na znovupoužitelný obalový materiál
Lucie Vaculová – popelnice na kovový odpad
Aleš Obkráčil – návrh zástěny kontejnerů
v Zahumení

Hlas svému favoritovi můžete dát od 2. 3. do
31. 3. na obecím úřadě. Hlasovat mohou
občané Lelekovic starší 18 let po předložení
průkazu totožnosti.
V minulých letech byly z financí participativního
rozpočtu realizovány tři větší projekty.
V roce 2019 mohli obyvatelé vybírat v anketě
z osmi vybraných návrhů. Celkem 137 hlasujících dalo nejvíce hlasů komunitnímu místu na
Pasekách a pumptracku na hřišti u hasičky.
V roce 2020 se sešlo podstatně méně návrhů,
do ankety byly zastupiteli posunuty pouze
tři a byl realizován jen asfaltový povrch na
pumtracku.
Některé návrhy, které už se do částky kapitoly
participativního rozpočtu, jež činila vždy
250 tis. korun, ale které se zastupitelstvu líbily
byly realizovány z rozpočtu obecního. Jde
například o zábradlí ke kostelu, letos se bude
pořizovat zánovní klavír do sálu nad samoobsluhou, byla realizována výsadba na Plástkách.

Na veřejném jednání zastupitelstva 1. 3. 2021
budou vybrány projekty, které postoupí
do ankety.

15

_3_4_2021 sazba treti opraveno por tisk.qxd

23.2.2021

10:31

Page 16

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KORETINA
V těchto dnech zahájíme výběrové řízení na dodavatele opravy části místní komunikace Koretina.
Jedná se o „trojúhelník“ v zadní části, kde je
povrch komunikace v nevyhovujícím technickém
stavu. Předmětem opravy je sjednocení
šířkového uspořádání, realizace odvodňovacích
prvků, napojení navazujících samostatných
sjezdů, oprava stávající kamenné zdi a terénní
úpravy navazující na tyto stavební práce.
Při opravě komunikace bude v co největší míře
zachováno směrové a výškové vedení
komunikace. Celý opravovaný úsek je navržen
s asfaltovým povrchem. Samostatné sjezdy
a přilehlé zpevněné plochy jsou navrženy
z betonové dlažby. Betonová dlažba je částečně
navržena do betonového lože. Samostatné
sjezdy připojující přilehlé rodinné domy budou
zachovány. Výškové uspořádání opravované

komunikace je navrženo tak, aby došlo
ke zlepšení výškových poměrů samostatných
sjezdů. Při výstavbě bude provoz na této části
komunikace po určitou dobu omezen. Zhotovitel
je však povinen zajistit alespoň pěší nepřetržitý
přístup ke všem dotčeným nemovitostem
a pozemkům. Uzavření komunikace pro
motorovou dopravu musí být minimalizováno
pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení
stavebních prací a musí být předem odsouhlaseno obcí.
Předpokládaná doba výstavby je tři měsíce.
Zbytek komunikace Koretina přijde na řadu
v příštím roce. Věříme, že opravou nejprve části
a posléze celé Koretiny, dojde k výraznému
zlepšení dopravního přístupu k rodinným
domům, ale i celkového vzhledu této části
Aleš Mikauš
obce.

Lelekovice – zpravodaj obce, březen - duben 2021. Uzávěrka ze dne 15. 2. 2021, ev. č. MK E 10367. Vydala obec Lelekovice
nákladem 700 výtisků. Redakce Jarmila Gladišová, zpracoval Jindřich Pachta, nakladatelství Lynx, tisk CCB, spol. s r.o.
Redakční příspěvky zasílejte do uzávěrky následujícího vydání 15. 4. 2021, na adresu OÚ Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31
Lelekovice, nebo email: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Foto – Foto: Aleš Mikauš, TJ Sokol, Jana Strejčková,
Jiří Ošťádal, A. Mesureur - unsplach, Lenka Kolaříková, Jarmila Gladišová. OÚ si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků,
případná krácení i jejich otištění. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

