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Z P R AVO DA J O B C E 2018
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

ČIPERNÝ LELEK
Na novém sportovním hřišti u hasičky bylo
19. května od rána rušno. TJ Sokol tam
pořádala lehkoatletické závody Čiperný Lelek
pro děti do 12 let. Mladí sportovci se
registrovali k disciplínám – sprintu, skoku
dalekému, hodu míčkem a vytrvalostnímu běhu.
Závody byly zahájeny v 8:35 hodin slavnostním
nástupem všech 48 malých sportovců.
Instruktoři, byli i z řad rodičů. Mladí sportovci
dívčích a chlapeckých družstev podle věkových
kategorií byli odvedeni na určená závodiště.
Vedly se urputné boje o nejlepší umístění
v každé disciplíně. Diváci sledovali, jak se
závodníci snaží podat co nejlepší výkon. V hodu
míčkem na tři pokusy, se započítal ten nejdelší.
Menší pozornost diváků budila soutěž ve skoku
dalekém. Závodníci měli také tři pokusy. Mnozí
dosahovali ve svých věkových kategoriích velmi
pěkných výsledků. Největší zájem diváků byl
o sprintérské závody, ve kterých startovali
závodníci podle věkových skupin. Ti nejmladší
do 5 let běželi na dráze dlouhé 50 m. Za

nadšeného povzbuzování všichni doběhli do
cíle. Velká snaha zvítězit se projevila u chlapců
v ostatních věkových skupinách. Zde se
usilovně bojovalo o vítězství. Na 50 m běžecké
dráze a v cíli bylo znát, jaké úsilí museli vítězové
vynaložit na zisk medailí. Děvčata běhala
v naprosté pohodě i v případě, že se běželo
o prvenství. Také poslední běžecký závod – vytrvalostní, jehož trať se vyhnula sprinterským
dráhám, byl pro jednotlivé věkové skupiny
náročný. Přesto jej všichni zdárně dokončili.
Lehkoatletické zápolení zakončilo udělování
medailí a diplomů a odměn všem malým
sportovcům. Medaile s patřičnou gratulací
předával náčelník MUDr. Lukáš Pospíšil s asistencí náčelnice TJ Sokol Simony Tomanové
a instruktora Petra Ošmery.
Na sportovní akci se podíleli sponzoři – Česká
spořitelna, firma H-DATA a rodiče dětí. Výbor TJ
Sokol i touto cestou všem děkuje a těší se na
další spolupráci. Radost dětí z takto prožitého
dopoledne za to stojí.
Zdeněk Chlup
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POUŤ SV. FILIPA A JAKUBA
Když se řekne pouť, málokdo si dnes představí
dlouhé a namáhavé putování, korunované
návštěvou místa spojeného s postavou
některého z křesťanských světců. Přesto máme
každý rok příležitost „vykonat pouť“ přímo na
první květnou neděli, kdy se v lelekovickém
kostele sv. Filipa a Jakuba koná poutní slavnost
ke cti jeho patronů. Pouť letos připadla na
6. května. Je určena farníkům i nejširší veřejnosti. Od 14 hodin byla sloužena mše svatá, kterou
zpěvem obohatil chrámový sbor Magnificat. Na
závěr mše svaté jsme poblahopřáli našemu

rodákovi R.D.ICLic. Mgr. Jaroslavu Čuprovi k 20
letům kněžského svěcení. Poté se všichni
přemístili na venkovní prostranství, kde bylo
nachystáno posezení s bohatým občerstvením,
dobrým vínem a živou hudbou. O kulturní program se také postaral mládežnický dechový
orchestr pod vedením pana učitele Pavla Vydry.
Členové dechového tělesa slavné Moravanky
zahráli známé lidové písně, při kterých si
návštěvníci zazpívali i zatančili. Díky počasí, které
nám přálo, se všichni až do večerních hodin
dobře bavili.
Anna Svobodová

NOC KOSTELŮ
Cílem noci kostelů, která letos proběhla
25. května, je přiblížit návštěvníkům kostel
sv. Filipa a Jakuba nejen jako kulturní památku,
ale také jako místo setkávání. Večer začal podle
programu v 18:00 hodin mší svatou. Při varhanních preludiích Báry Baumannové si návštěvníci
mohli prohlédnout kostel. Dalším bodem programu bylo vystoupení komorního sboru
Lelkováček, který pod vedením Inky Pospíšilové
podává stále úžasnější výkony. Při svitu svíček
v pozdních večerních hodinách byly zpěvy
z Taizé chvílí ztišení, modlitby a meditace. Byl
vytvořen prostor pro vzdání díků za pěkné věci

v našich životech či naopak,
předložení proseb za to, co
se nedaří. Byl zaznamenán
veliký počet návštěvníků.
Mezi programy byla příležitost
ke
vzájemnému
sdílení. První ohlasy od
pořadatelů a návštěvníků vyzdvihují především
příjemnou atmosféru, poklidný průběh a velkou spokojenost. Noc kostelů je krásná,
protože je nocí darů, nocí dávání a přijetí.
Každý dává něco ze sebe, ať už se jedná
o pořadatele, účinkující či návštěvníky.
Anna Svobodová
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM PONÁVKY
19. května se uskutečnila v pořadí již
19. tradiční akce „Den Ponávky“, kterou si
každoročně v polovině května připomínáme
založení mikroregionu Ponávka. Jako obvykle
se za krásného počasí sešlo asi 100 účastníků ze členských obcí svazku, České,
Lelekovic a Vranova. Letos jsme putovali
z Lelekovic po obnovené „Poutní cestě“, která
vedla z České přes Lelekovice ke kostelu na
mariánské poutní místo Vranov. V úseku mezi
Lelekovicemi a Vranovem je podle návrhu Ing.
Pavla Jordana z České postaveno sedm
kapliček symbolizujících sedm radostí Panny
Marie. Jsou vytvořeny z umělého kamene
z dílny brněnského kameníka a restaurátora
Jiřího Zimovčáka a zdobeny obrazy lelekovického malíře a výtvarníka Milivoje Husáka.

Sedmá kaplička je umístěna u naší známé
sochy „Nekonečna“, odkud je krásný výhled
na vranovský klášter. My jsme zde opustili
poutní cestu a vrátili se k další naší soše
„Lelkovači“, kde bylo pro poutníky připraveno
tradiční občerstvení. Kdo se nemohl společné
akce zúčastnit, může se na putování vydat
sám. Na návsi v Lelekovicích a u kostela ve
Vranově budou v rámci projektu „Poutní
stezky v mikroregionu Ponávka“, hrazeného za
podpory Jihomoravského kraje z prostředků
svazku obcí, umístěny informační tabule
s vyznačením trasy „Poutní cesty“. Tato si
klade za cíl oživit historické povědomí občanů
našeho mikroregionu. Takže nashle za rok
na výročním dvacátém „Dni Ponávky“.
Jaroslav Diviš

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
TENTOKRÁT LETEM SVĚTEM
Žáci IV. třídy se
účastnili Majáku v Kuřimi,
odkud dovezli
krásné druhé
místo.
Páťáci si odskočili na výlet
do Prahy, kde
prošli Staré
město, na Prahu se podívali
i z výšky Staroměstské radnice. Mimo jiné
nahlédli i do senátu.
Celá škola strávila jedno dopoledne na báječné
akci Den s lesy. Děti se zde dozvěděly mnoho
zajímavých věcí. Na závěr si opekly buřty.

Ve škole proběhla recitační soutěž Básnička
pro ovečku. Nejdříve ve třídních kolech, kdy
žáci vybírali zástupce do kola školního. V něm
ty nejlepší hodnotili všichni žáci naší školy.
Máme za sebou i Kamínek pro školu – vystoupily zde děti z tanečního kroužku, zazpíval
Lelkováček. Děti ve škole nachystaly zboží na
prodej, mimo jiné i báječný pampeliškový med
a sirup, kuchařky, sušenky.
První červnovou sobotu se konal další ročník
Lelešusu – klání ve vaření na otevřeném ohni
v polních podmínkách. Za nádherného počasí,
doprovázení bezva muzikou a dalším doprovodným programem si školní tým odnesl
konečně ZLATÝ EŠUS.
Gratulujeme
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Proběhla letos v Křižanově. Počasí nám přálo.
Týden byl protkaný výlety do okolí, návštěvou
místního zemědělského družstva, kde děti
navštívily kravín. Mohly vidět, kde a jakým způsobem probíhá dojení. Dokonce viděly několik
málo hodin staré telátko.

všechny děti byly velmi pochváleny za znalosti,
které ve zdravovědě předvedly, ozkoušeli si
protichemický oděv a masky, které známe
z našeho dětství a branné výchovy.

Absolvovali jsme branné dopoledne, které
nám připravilo muzeum civilní obrany. Žáci na
vlastní kůži okusili pořádnou vojenskou
rozcvičku pod vedením „profíka“. Dále si na
různých stanovištích ozkoušeli zdravovědu –

Po akademii na konci školního roku nás čeká
už jen vysvědčení a klidné, krásné prázdniny.
Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září
2018 v 8:00 hodin na školní zahradě. V případě špatného počasí v jednotlivých třídách.
Přejeme všem krásné prožití léta.
Alice Kis, ZŠ Lelekovice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY
Oprava mostu a stavba lávky přes
Ponávku v ulici Na Hrázi byla dokončena.
Čeká nás už jenom umístění příslušného
dopravního značení a úřední kolaudace díla.
A můžeme přemýšlet o opravě dalšího mostu,
tentokrát u hasičky. Ten potřebuje minimálně
nové římsy a doplnit chybějící zábradlí.
Akce „Nadstavba mateřské školy“ je
stavebně dokončena. Probíhá administrace
projektu vůči poskytovateli dotace a finanční
vypořádání. Do konce prázdnin se musí nová
třída vybavit potřebným inventářem, aby byla
připravena pro příchod svých uživatelů, našich
„školkáčů“. K mateřské škole nám zbývá ještě

4

opravit přístupový chodník a příjezd
pro zásobování kuchyně. Na rekonstrukci
komunikace je před dokončením projektová
dokumentace.
Uběhl již téměř rok od zprovoznění
kanalizační stoky „B“ a tím končí termín pro
vypracování závěrečné zprávy o splnění podmínek dotačního titulu SFŽP. Jedním ze
závazných ukazatelů je počet napojených
občanů. Bohužel je ještě pár takových, kteří to
za rok „nestihli“. Vystavují tím obec do
situace, že bude muset vrátit část získané
dotace (až 1 mil. Kč). Je to škoda, protože
vrácené finanční prostředky nám budou
chybět při investování do dalších staveb.
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Po výzvě v minulém zpravodaji, aby si
občané uklidili vlastní nepořádek a automobily z veřejného prostranství, se už něco zlepšilo. Těmto občanům děkujeme za příspěvek ke
zlepšování vzhledu obce. S těmi, kterým se to
zatím nepodařilo, bude následovat individuální jednání.
Jaroslav Diviš

INFORMACE Z OÚ
Ve státní svátek dne 6. 7. 2018 bude svoz
komunálního odpadu beze změn.
Obecní úřad upozorňuje, že v průběhu
prázdnin bude z důvodu čerpání řádné
dovolené docházet k úpravě úředních hodin
kanceláře OÚ Lelekovice. Aktuální informace
o úředních hodinách budou zveřejňovány na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Pondělí 2. a 9. 7. 12:15 – 17:00 hod.
Středa 4. a 11. 7. 8:00 – 14:00 hod.
/ přestávka 11:15 – 12:15
UZAVÍRKA
Od 1. 7. do 29. 7. se musíme obrnit zvýšenou
trpělivostí. Z důvodu opravy a uzavírky části
silnice I/43 mezi Kuřimí a Lipůvkou bude přes
naši obec vedena objížďka vozidel s tonáží do
12 tun, ve směru do Svitav po trase Česká,
Lelekovice, Vranov, Šebrov, Svinošice,
Lipůvka. Ze Svitav bude objízdná trasa
z Lipůvky přes Malhostovice, Čebín a Kuřim
do České, kde se ve směru do Brna napojí
zpět na silnici I/43. Vyzýváme občany k maximální opatrnosti, aby se při tomto extrémním
zatížení silničního průtahu obcí, které zásadním způsobem zhorší dopravní bezpečnost,
předešlo mimořádným událostem.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola bude o hlavních prázdninách
v provozu do 13. 7.

Informace k předškolnímu vzdělávání
a stravování dětí, žáků a zaměstnanců obou
škol podáváme poslední prázdninový týden,
od 27. – 31. srpna. Školní rok začíná v pondělí
3. září 2018.
EKODVŮR
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v ekodvoře v sobotu 30. 6. od 9:00 do 12:00.
Dovolená bude oznámena na webových
stránkách obce.
HŘIŠTĚ U HASIČKY
Multifunkční hřiště s umělým povrchem
u hasičky bylo doplněno o držáky na sloupy
pro uchycení volejbalové a tenisové sítě, včetně nádob na uložení těchto sítí. Jsou umístěny
z venkovní strany dřevěného mantinelu na
straně vchodové branky u altánu. Žádáme
sportující, aby nepoužívané nářadí ukládali na
určené místo. Při jeho ponechání uvnitř hřiště
může dojít ke zranění sportovců.

JUBILANTI
Významné životní jubileum oslavili v minulém
pololetí tito spoluobčané –
Jaroslav Janko, Václav Lorenc, Petr Starý, Marie
Smětáková, Magdalena Šebelová, Lenka Stará,
Antonín Cibulka, Marie Tomášková, Věra
Rážová, Drahomíra Maděryčová, Miroslav
Šustáček, Alois Beran, Karel Štefan, Marie
Konečná, Květoslava Kyseláková, Miroslav
Plšek, Pavel Stříž, Alena Millionová, Marie
Rozkošná, Jiří Konečný, Marta Střížová, Eva
Preislerová, Jarmila Marková, Helena De
Bortoli, Marta Nesrstová, František Nesrsta,
Milada Beranová, Milada Peterková, Jaroslav
Peterka, Jarmila Peroutková, Vlasta Součková.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti
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DOTACE
PRO ŽIVNOSTNÍKY
Chcete rozjet živnost a potřebujete finanční
pomoc? Požádejte o dotaci.
Jeden z dotačních programů Jihomoravského
kraje nabízí od 50 do 100 tisíc korun, které
může začínající živnostník použít např. na
pořízení budov a staveb, strojů a zařízení či
dalšího vybavení provozovny, nářadí, výpočetní techniky a softwaru, na zřízení webových
stránek, na reklamní aktivity či dokonce
úhradu nájemného za prostory provozovny.

Page 6

O dotaci pro začínající podnikatele lze žádat
do konce září 2018.
Všechny potřebné informace ohledně vyřízení
dotace poskytuje na Krajském úřadě paní
Alžběta Klimešová, kterou můžete kontaktovat
prostřednictvím telefonu 541 651 406,
e-m: klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz,
nebo ji navštívit přímo na Úřadě na Žerotínově
náměstí, dveře č. 257. Zde se také dovíte,
které živnostenské činnosti jsou podporovány. Je jich skutečně hodně. Od
řeznictví, modelářství, přes vodoinstalatérství
až po obuvnictví, čalounictví a mnoho dalších.
Eva Peterková
Člen Komise pro regionální rozvoj JMK

O tuto podporu může zažádat absolvent
některého z řemeslných učebních oborů,
a to do dvou let od ukončení studia.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
FOTOSOUTĚŽ
Obec vyhlásila fotografickou soutěž.
Téma soutěže je
otevřené. Fotografie
musí zachycovat život, dění, prostředí či
přírodu Lelekovic.
www.lelekovice 2018 .
webnode.cz

LETNÍ VÝZVA
Na horském kole vyjeďte lesní cestou
Lavky na Lelkovadlo, změřte čas
a zašlete k zápisu do tabulky výkonů.
Kategorií, kde můžete poměřovat síly
s ostatními je dost
Pro ty, kteří vyjeli i vloni je pak nová kategorie – největší zlepšení. Vyhlášení
výsledků 7. října 2018 u Lelkovadla.
Informace a formulář na
www.lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz

6

ZP LELEKO HOTOVO7_8_2018.qxd

21.6.2018

13:02

Page 7

MLADÍ HASIČI

Rádi bychom vás všechny informovali, že naši
mladí svěřenci zatím plní cíle v podstatě na
jedničku, v Okresní lize mládeže se obě
družstva zatím drží na předních místech. Obě
družstva v posledním závodě v Březině 23. 6.
bojovala o první místa.

po odstupu několika desítek let opět možnost
reprezentovat okres Brno-venkov na krajském
kole celostátní hry PLAMEN.

Co je ovšem úžasné, tak obě družstva dokázala v celoroční hře Plamen vybojovat úžasná
druhá místa, první příčky jim unikly opravdu
o kousek. Jak jsme slíbili, tak první místa tentokrát po dlouhé době neměli reprezentanti
Kuřimi v obou kategoriích vůbec jistá a museli
o vítězství hodně zabojovat. O vítězství v kategorii starších žáků dramaticky rozhodovala
poslední disciplína dne, kde jsme si s Kuřimí
měli rozdělit první a druhé místo, protože jsme
před ostatními týmy měli dostatečný náskok
a horší než druzí jsme skončit nemohli.
Nakonec sportovci z Kuřimi zúročili širší základnu s dlouholetými zkušenostmi a v této
závěrečné disciplíně vyhráli. Byli to oni, kdo
nakonec získal první místo. Ihned po závodě
ovšem přišli, pogratulovali nám k obrovskému
zlepšení, nádhernému souboji a nabídli nám
možnost zastupovat okres Brno-venkov na
krajském kole místo nich. Naši stateční bojovníci nezaváhali ani na vteřinku a nabídku okamžitě
s velkou radostí přijali. SDH Lelekovice tak měl

Protože uzávěrka tohoto čísla zpravodaje
byla těsně po závodech, máme možnost vás
informovat, že ani na krajském kole jsme se
neztratili. Závody probíhaly na krásném
atletickém stadionu VUT Brno, byl to úžasný
zážitek. Úroveň nejlepších byla samozřejmě
vyšší, ovšem naši závodníci zanechali výborný
dojem. Jako správní sportovci při této
příležitosti překonali spoustu osobních
i teamových rekordů a vybojovali páté místo,
což je na první pokus vynikající. Moc jim gratulujeme, je to opravdu nádherné. Po této
zkušenosti naše ambice automaticky vzrůstají.
Příští rok budeme chtít určitě na kraj opět postoupit a samozřejmě již zasáhnout do bojů
o medaile, protože jsme viděli, že medaile
nebyly zas tak daleko.

Takže cíl, o kterém jsme se na začátku sezony
i báli mluvit nahlas, jsme splnili! Úžasné!

Přejeme všem klidné prázdniny plné sluníčka
pohody a veselých zážitků.
Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL LELEKOVICE
LELEŠUS S LELKOVÁNÍM
Po sedmé uspořádala TJ Sokol na Skalce
v sobotu 9. června oblíbený Lelešus. Je to
soutěž v uvaření nejlepšího guláše v polních
podmínkách. Přihlásilo se 8 týmů. Příprava
a vaření gulášů tvoří sice hlavní program této
malé letní slavnosti, ale je také provázena kulturním a zábavným programem.

Součástí programového odpoledne byla také
předváděcí akce firmy TAK HELLAS Brno
a pro děti byla venku připravena cvičební
plocha ze žíněnek, dětmi bohatě využívaná
pro cvičení i hry. Návštěvníci využili pro
pohodlné posezení nově postavený dřevěný
pavilon vedle sokolovny. Program po celé
odpoledne vtipně moderoval Tomáš Kis, který
také Lelešus s příjemným lelkováním
na Skalce v 19:30 hodin ukončil.
Zdeněk Chlup

Soutěž byla zahájena ve 14 hodin. Pod kotlíky
plápolaly ohně, jednotlivé týmy pod vedením
vrchních kuchařů míchaly gulášové směsi
z vlastních přinesených ingrediencí. Začala
vyhrávat kapela D.S.O. usazená v hudebním
pavilonu. Vařily se guláše, v 16 hodin zněly dětské pěvecké sbory Lelkováček a Lelečky.
Kapela MACHU PICHU pak účinkovala až do
konce soutěže. V 17 hodin bylo ukončeno
vaření a nastala ochutnávka i odběr porcí pro
porotu přímo z kotlíků. Jeden tým se lišil svou
technikou od klasiky, měl vlastní uzavřené
ohniště včetně kouřovodu. Rozdíl v hotovém
produktu nebyl zaznamenán.
Ceny nejlepším kuchařským týmům předávala
paní Alice Kis. První cenou a Zlatým ešusem
za nejlepší guláš se může chlubit kuchařský
tým naší základní školy s vedoucí kuchařkou
paní Terezou Cupalovou. Podle konzumentů
však všechny guláše byly dobré, nezůstaly
žádné zbytky.
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SOKOLSKÉ PIVNÍ KVÍZY
8. června skončila na sokolovně 1. série pivních
kvízů. Kvízy začaly v lednu loňského roku, od
října probíhala soutěž o bečku piva. Jednou za
měsíc se scházely soutěžící týmy a pokoušely se
zodpovědět připravené otázky z různých témat.
Otázek bylo opravdu hodně, Marcela Leciánová
a Ondra Krejčí jich nachystali 854. Celkem se
zúčastnilo 492 soutěžících. Z 12 týmů chodilo
pravidelně 5-6 a podle jejich slov se na každý
kvíz těšili. Organizátoři slíbili, že od 7. 9. začne
2. série. Budete-li mít chuť se s týmem přihlásit,
podívejte se na facebook TJ Sokol Lelekovice
skupina pivní kvíz a napište nám.

Jak praví organizátoři: „Není důležité všechno
vědět, ale dobře se pobavit s přáteli.“
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SENIOŘI NA ZÁJEZDU
Zajímavý zájezd do Kutné Hory s několika zastaveními připravily členky sdružení Krásné
Lelekovice paní Jarmila Gladišová a Zdenka
Kratochvílová pro naše seniory a seniorky na
středu 16. května. Zájezdový autobus byl
pohodlný, cesta byla příjemná.
Po nástupu všech 42 účastníků, průvodkyně
a vedoucí paní Gladišová srozumitelně všechny informovala o programu. Autobus vyjel
včas, program byl sestaven pečlivě. Malé
překvapení přišlo v Tasicích, kde byla domluvena exkurze do historické sklárny. Ještě před
příjezdem v autobuse kolovaly vytištěné informace o historii sklárny – dnes národní kulturní

památka a skanzen – všichni byli předběžně
informováni o její minulosti.
Výprava si prohlédla celý areál a zájemci
navštívili i výstavní prodejnu, zde bylo možné
zakoupit sklářské výrobky českých skláren.
Správce a průvodce v jedné osobě nás
provedl hlavními provozovnami, ve kterých
zájemcům vysvětloval technologii výroby.
Viděli jsme výstavku fotografií z televizního
seriálu Synové a dcery Jakuba skláře, ČT ve
sklárně natáčela. Podle seriálu má také sklár-

na název – Huť Jakub. Největší zájem byl
v provozovně s pecí i o práci zručné sklářky
předvádějící doslova kouzla se žhavou skleněnou hmotou na konci tyče, a když z ní
vytvarovala hezkou vázu nebo těžítko, údiv byl
zcela na místě. A ta zručná paní při práci byla
ještě schopna odpovídat na zvídavé otázky
přihlížejících seniorů.
Z Tasic zájezd pokračoval do Čihoště na
prohlídku parku s přesným geografickým
středem České republiky. Odtud autobus
zamířil do Kutné Hory. Před dojezdem nechala
průvodkyně kolovat mezi účastníky informační
listy o městě, aby si každý mohl vybrat památku,
do které se půjde individuálně podívat. Po
společném obědě v restauraci u mohutné
vyhlídkové věže na Kaňku většina neodolala a na
věž, na jejímž vrcholu je prosklená terasa
s malou kavárnou, se vypravila. Mnozí využili
vnitřní výtah, který je dopravil až do prosklené
terasy i když je pro sportovně zdatné
návštěvníky ve věži schodiště. I krátký pobyt na
rozhledně stačil k ocenění této monumentální
stavby s nádhernou vyhlídkou do kraje. V Kutné
Hoře si někteří naši výletníci prohlédli chrám
sv. Barbory, který svým interiérem a velikostí
působí impozantně. Po individuální prohlídce
vybraných částí města jsme se vydali na
zpáteční cestu s odpočinkovou zastávkou.
Velmi vydařený a dobře připravený seniorský
zájezd se líbil, neboť přesný střed Česka se
tak hned neuvidí a zajímavá prohlídka sklářské
huti Jakub Tasice zůstane dlouho v paměti.
Za skvělý zájezd patří organizátorkám velké
poděkování a také obci, která cestovní náklady hradila.
Zdeněk Chlup
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AC LELEKOVICE
LELEKOVICEKÝ FOTBALOVÝ DEN
V sobotu 16. 6. pořádalo naše AC ve
sportovním areálu na Poňavě fotbalový den.
Již třetím rokem navázal na původní tradiční
turnaj přípravek – memoriál Miloše Kunzfelda.
Protože podobné akce a turnaje jsou ve stejných termínech pořádány v mnoha klubech, je
téměř nemožné sehnat účastníky turnaje.
Proto je akce po třetí za sebou pojata jako
rozloučení samotného klubu se sezonou
a týká se především hráčů a všech příznivců
AC Lelekovice.
Program začal v dopoledních hodinách přátelským zápasem těch nejmenších –
minipřípravky. Naši nejmenší a nejmladší hráči
věku 5 až 7 let se utkali proti kamarádům
z FC Medlánky. Vyrovnané utkání skončilo
sice vítězstvím domácích, ale důležitější bylo
nasazení, snaha a radost ze hry malých borců
a zážitek perfektní atmosféry díky silně
povzbuzujícím rodinným příslušníkům.
Následovalo utkání mladší přípravky proti
rodičům. Tátové i maminky se snažili své
ratolesti prohnat, opak však byl mnohdy pravdou. Snaha kluků to rodičům nandat byla
obrovská, gól chtěl dat každý.
Někteří odrostlejší kluci se s týmem starších
žáků po sezoně loučí. To proto, že jejich malý
počet neumožňuje přihlásit družstvo starších
žáků či dorostu. Odcházejí do jiných klubů, či
bohužel s fotbalem končí. Proto bylo další fotbalové klání pojato jako jejich rozlučka.
Spojený tým mladších a starších žáků nastoupil proti rodičům a trenérům a to rovnou na
velkém hřišti. Velmi pěkné utkání hrané stylem
„nahoru a dolů“ nemohlo skončit jinak než
remízou.
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Závěrečným zápasem dne bylo poslední
soutěžní utkání družstva mužů „A“. Soupeř
přijel z Horních Heršpic a to rovnou
vypraveným autobusem i s velkým počtem
fanoušků. Ještě před posledními třemi koly se
zdálo, že toto poslední utkání rozhodne
o druhém postupujícím týmu do krajské 1. B
soutěže. Bohužel zřejmě vidina a možnost
postupu do „kraje“ našim borcům ve dvou
předposledních utkáních svázala nohy.
Nedosáhli plných bodových zisků a „poslední
špíl“ tak zůstal v rovině pouhého přáteláčku.
Heršpice měly postup zajištěn. AC se pouze
loučilo se sezonou. Nešlo o nic, jenže...
Domácí chtěli dokázat fanouškům, že jsou
lepší, Heršpice chtěly vyhrát i poslední zápas.
Na jaře neztratily ani bod. Takže žádný
přáteláček, ale pěkně „zvostra“. Proč ne?
Emoce nad „Kunzfeld stadiem“ jen létaly.
Špatný výkon rozhodčího (obecně, není třeba
se vymlouvat) a ne zrovna fair play jednání jednoho z hostujících hráčů přispěly k dramatu
sobotního odpoledne. Divoké a velmi kvalitní
utkání plné fotbalových vášní skončilo remízou. Jestli byla zasloužená? Spíše ne. Domácí
byli o chloupek lepší.
Tradiční večerní posezení u dobrého piva
a grilovaných dobrot pak bylo tím nejpříjemnějším ukončením celé lelekovické fotbalové
sezóny 2017-2018.
Ivo Barták

OHLÉDNUTÍ ZA UKONČENOU SEZONOU
Mládež nám dělá pořád velkou radost.
Kluci z mladší přípravky mají za sebou svůj
první fotbalový soutěžní ročník. A nevedli si
vůbec špatně. Přestože se u této věkové kate-
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gorie nehraje na umístění a tabulky se oficiálně nevedou, víme, že chlapci skončili
uprostřed mezi deseti družstvy. Zvítězili 9 krát,
prohráli 9 krát. Celkem dali 154 branek,
obdrželi 163. Mezi deseti nejlepšími střelci
soutěže jsou i dva kluci z AC - Albert B. a Jan
R. Všichni malí borci mají velký potenciál
a těšíme se na jejich další fotbalové kroky
a úspěchy.
Mladší žáci si ve velmi náročné soutěži vedli
výtečně. Konečné třetí místo je dalším
skvělým úspěchem této party a jejich trenérů.
Jako jediní na jaře neprohráli a v posledním
zápase odebrali dva body za remízu suverénnímu týmu Bílovic nad Svitavou. I v této
kategorii má AC mezi TOP 10 nejlepšími
střelci svého zástupce – Ladíka T.
Tým starších žáků – soutěžní ročník odehrálo sdružené mužstvo AC Lelekovice a FK
Adamov se ctí. Trenéři měli velmi těžkou úlohu
kluky týmově sjednotit a sehrát. Celkem se to
podařilo, tým skončil na čtvrtém místě z šesti
týmů. Mužstvo sehrálo mnoho pěkných
utkání, ve kterých vynikaly individuální výkony
některých hráčů. Konec sezóny byl náročný,
tréninková morálka kluků upadla, na výkonech
to znát naštěstí nebylo. Třetím nejlepším střelcem soutěže byl náš Ivo S.
Tým mužů v jarní části sezony pěkně zazářil.
Od podzimu se kromě zařazení několika posil

kádr průběžně stabilizoval. K naší radosti vyčnívali mladí odchovanci klubu. V zimě se podařilo
získat skvělého trenéra, kterého nám může
závidět i kdejaký ligový klub. Kvalitní zimní
příprava pak přinesla skvělé výsledky. Na herně
slušný podzim navázalo skvělé jaro. Přišly
nejen výhry, ale především pěkný moderní
fotbal s obrovským nasazením a kvalitou. Přesto
smělé a odvážné ambice postupu do krajské
1. B třídy zůstaly nenaplněny. Tři kola před koncem muži bojovali o druhé postupové místo, ale
zřejmě to jim svázalo nohy natolik, že přes
výkonnostní rozdíl nedosáhli ve třech utkáních
na plné bodové zisky.
Tato sezona však byla fotbalově zřejmě
nejlepší za dlouhých 27 let novodobé historie
AC.
Před nadcházející sezonou 2018-2019
Do nového ročníku 2018-2019 jsou přihlášeny opět čtyři družstva. Kromě mladší přípravky
také starší přípravka, mladší žáci a samozřejmě muži.
Mladší přípravku po náboru naplnilo mnoho
dalších nových tváří. Ti nejmenší chlapci si tak
okusí poprvé v životě opravdové fotbalové
zápasy. Budeme jim fandit a držet palce.
Starší přípravka bude pokračováním letošní
nadějné partičky kluků. Ve svém druhém
soutěžním roce předvedou svůj fotbalový růst
a střeleckou chuť.
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Odrostlejší a zkušenější kluci mladších žáků
budou mít po odchodu starších opor opět velkou motivaci,a to okupovat přední příčky tabulky.
Muži jsou přihlášeni tradičně do městského přeboru a my víme, že odehrají spoustu atraktivních
a kvalitních utkání s těmi nejlepšími možnými
výsledky. Při udržení kádru a trenéra by to neměl
být problém. Co takhle postup do kraje?
Sezona bude pro klub velmi náročná.
Vzhledem k blížícímu se zahájení výstavby
nových šaten odehrají všechna mužstva všechna svá podzimní utkání na hřištích soupeřů.
Věříme, že na jaře pak všechna utkání odbojujeme již na svém hřišti s novými šatnami.

Všichni naši fotbalisti, trenéři, činovníci
a fanoušci si to po letech jistě zaslouží.
Poděkování za parádní výkony patří všem
malým, větším, starším i nejstarším hráčům.
Také rodičům, fanouškům. Největší díky však
patří trenérům a činovníkům za obětavost, za
jejich čas a chuť dělat něco zdarma pro druhé.
Přejeme všem lelekovickým fotbalovým
týmům krásné prázdniny. A na podzim co
nejlepší výsledky, žádná zranění a mnoho
spokojených fanoušků. Soutěže začínají
již koncem srpna a začátkem září, tak
tedy Lele Olééé!
Ivo Barták

Muži – Starší žáci – Mladší žáci – 2017/2018 – konečné tabulky jsou na webu http://www.aclelekovice.estranky.cz

Lelekovice – zpravodaj obce, Červenec – srpen 2018. Uzávěrka ze dne 17. 6. 2018, ev. č. MK E 10367. Vydala obec Lelekovice
nákladem 700 výtisků. Redakce Jarmila Gladišová, zpracoval Jindřich Pachta, nakladatelství Lynx, tisk Computer MCL Brno.
Redakční příspěvky zasílejte do uzávěrky následujícího vydání 17. 8. 2018, na adresu OÚ Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31
Lelekovice, nebo email: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Foto – I. Barták. A. Kis, J. Baumannová, J. Gladišová. M. Leciánová.
OÚ si vyhrazuje právo redakčních úprav příspěvků, případná krácení i jejich otištění. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

