Úryvek z knihy vzpomínek
„U nás na Horce“, kterou napsal rodák z Lelekovic Antonín Galla.
Knihu je možné koupit na úřadě MČ Brno-Jehnice nebo objednat na OÚ Lelekovice.
5. U babičky v lelekovském ráji
Večer pak babičce nastala velká starost, jak v té malé prostoře umístit šest
děcek. Josef, Francka a já jsme vylezli na pec, tříletou Andulu vysadila babička za
námi a položili jsme ji až k samé stěně, aby v noci nespadla. Nejmenší dcera tetina a
naše malá Olga šly spat k babičce do postele, na druhé pak spala tetička Francka a
její manžel, můj strýc a kmotr Tónek, který se nemálo podivil nově přivandrovalým,
když přišel večer z práce.
Na peci jsme ještě dlouho povídali, neboť mí malí lelekovští příbuzní chtěli po
mně ustavičně další podrobnosti z naší dobrodružné cesty a já byl ochoten vždy
znovu a znovu začínat.
„Dyť se múhly te děcka take zabít,“ povídala sestřenice Francka a přitáhla si
úžeji babiččinu starou sukni, kterou byla přikryta.
Ráno jsem byl z děcek první na nohou. Babička vařila kávu, teta byla již dávno
v lese na dřevě. Slunce svítilo přímo do oken a jeho paprsky se probíjely spletí
červených květů fuchsií a muškátů šikmými stříbrnými pruhy, v nichž se třepotal
prach. Připadalo mi to, jako by od oken byly nataženy stříbrné pavučinové pásy a
směřovaly šikmo k zemi. Oslepen tou krásou, mžoural jsem očima a měl jsem blahý
pocit svobody, neboť jsem věděl, že mě tento den nečekají žádné povinnosti.
Jednu nohu na výstupek ve zdi pece, druhou na vydrhnutou lavici kolem ní,
skok a již jsem stál uprostřed světnice, ovšem pouze v košili. Sotva mě uviděla
babička otevřenými dveřmi ze síně, zvolala: „Tónýčko, dobrý deň, hned se musíš
vyčurat!“
Stoupnul jsem si na kámen před prahem a vykonal babiččin rozkaz. Pak jsem
si naň v té košilce sedl a díval se na protější stráň zalitou sluncem. Říkalo se tam Na
pasekách. Také kříž a malá báně na věži kostela svítily stříbrem. Ze síně voněla
čerstvě vařená káva a nesla se vůně vařeného mléka. Za chvíli babička ……………...
S lítostí oznamujeme všem čtenářům zpravodaje, že se nadále nebudeme na
tomto místě setkávat s citlivým výběrem zápisů z obecní kroniky, který
zpracovávala paní Jarmila Chlupová. Zemřela neočekávaně dne 12. června 2008.
Zanechala za sebou kus poctivé práce při svém dlouholetém působení ve funkci
obecní kronikářky. Jménem všech spolupracovníků a čtenářů DĚKUJEME ...
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 27.6., 11. 7., Tyršova v Kuřimi. Dále nebude ordinovat

25.7., 8.8., 22.8., 5.9.2008.

od 4.8. do 8.8.2008. Akutní případy

• Obecní úřad oznamuje občanům, že ošetří od 8.00-10.00 hod. MUDr. Drahoš,

kancelář OÚ je od 26.6. do 4.7.2008 z
důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřena .
• Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od 16.8. - 23.8.2008.
Dále upozorňujeme občany, aby sběrné
nádoby na plasty a na papír plnili
pouze odpovídajícím druhem odpadů.
Připomínáme, že na tabulové sklo je
štěrbina na nádobě pro barevné sklo.
• Provoz MŠ po hlavních prázdninách
bude opět zahájen v pondělí 1. září 2008.
Pro změny ve stravování volejte od 18.
srpna na tel. č.: 541 232 548. Pro
informace o MŠ volejte na tel.č.: 541 232
292.
• Slavnostní zahájení nového školního
roku v ZŠ Lelekovice bude v pondělí 1.
září 2008 v 8:00 hodin ve škole.
Prvňáčci aktovky s sebou.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje od 14.7. do 25.7.
Od 14.7. do 18.7. akutní případy ošetří
od 8.00-10.00 hod. MUDr. Drahoš,
Poliklinika Kuřim a od 21.7. do 25.7.
MUDr. Skoupilová ve školní ordinaci, ul.

Poliklinika Kuřim.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil

oznamuje, že od 14.7. do 18.7. 2008
neordinuje z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Lukáš Pospíšil ml.,
Posádková poliklinika Brno, ul.
Chodská, tel. č. 973 443 369.
• Dětská lékařka MUDr. Jitka Dirhanová
oznamuje, že od 30.6.2008 v době
letních prázdnin v pondělí neordinuje.
• V anketě na rozšíření objektu
prodejny o prostory zdravotních
ordinací zvítězil návrh č. 3 od Ing.arch.
L. Vlachynského. Děkujeme všem, kteří
se do ankety zapojili.
• TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá
pro tým přípravky a žáků další mladé
fotbalisty. Přihlásit se mohou od
13.8.08 v době tréninků na fotbalovém
hřišti na Poňavě. Bližší informace na
www.aclelekovice.estranky.cz.
• Na květnovém jarním bazaru se vybralo
7.100,- Kč, dobrovolné vstupné na
koncertu barokní hudby přineslo 2.700,Kč. Peníze z obou akcí byly věnovány
na opravu varhan v lelekovickém
kostele. Dárcům srdečně děkujeme.

• E-box lidem usnadní třídění drobných • Od 28.6.2008 dochází k drobným

elektrozařízení. Do zádveří budovy
obecního úřadu (před vchod na poštu, do
knihovny a na OÚ) byl umístěný E-box
společnosti ASEKOL, s.r.o., na odkládání
vyřazených drobných elektrozařízení. Ebox je určen pro sběr vysloužilých
kalkulaček, telefonů, počítačových myší,
klávesnic, MP3 přehrávačů, kamer
fotoaparátů, DVD přehrávačů a
podobných spotřebičů. Nepatří tam
baterie, akumulátory, úsporné žárovky,
zářivky a výbojky. Staré spotřebiče nejsou
odpad, zaslouží si recyklaci, využívejte Ebox! Společnost ASEKOL je nezisková
organizace pověřená Ministerstvem
životního prostředí realizací zpětného
odběru elektrozařízení. Více informací
naleznete na www.asekol.cz.

změnám v dopravě. Některé spoje
linky 41 jsou prodlouženy na Vranov.
Odjezdy z Lelekovic, návsi v 8:27,
11:27, 14:27, 17:27 hod.. Odjezd z
Vranova v 8:39, 11:39, 14:39, 17:39
hod.. U linky 310 jsou zrušeny spoje:
odjezd z Vranova v 18:09 a 19:09
hod. a z Lelekovic na Vranov s
odjezdy ve 14:58, 16:28 a 17:28 hod.
(částečně nahrazuje linka 41). Změny
se týkají pouze pracovních dnů.
Zastupitelé obce, zaměstnanci
obecního úřadu, kolektiv ZŠ a MŠ se
školní kuchyní přejí všem příjemné
prožití dovolených, dětem krásné
prázdninové zážitky a načerpání
energie pro nový školní rok.

Regenerace trávníku fotbalového hřiště
V sobotu 14.6. skončila jarní fotbalová sezóna. Zakončení bylo opravdu
hezké-turnaj chlapců, zápas Bolkovy jedenáctky s „vysloužilci“ z Lelekovic, jídlo, pití,
ohňostroj. Fotbalisté, malí i velcí, teď mají prázdniny. Ty však nemůže mít správce
hřiště. Trávník po jarní zátěži potřebuje péči, potřebuje „regenerovat“ tak, aby v srpnu
byl nachystán pro novou sezónu. Regeneraci trávníku objednala obec u firmy
Sportovní travnaté povrchy, s.r.o., pana Rouzka. Proč je nutné trávník regenerovat?
Trávník je během celého roku pod poměrně velkou zátěží (tréninky a zápasy mužů,
žáků i přípravek, hra dětí ve volném čase). Zátěž má za následek: - zhutňování
vegetační vrstvy-zeminy, ve které tráva koření. Důsledkem je nedostatečné množství
vzduchu, špatné zasakování vody a tedy zhoršování podmínek pro růst trav,
postupná změna druhového složení trávníku. Některé travní druhy snášejí hůře zátěž
a z trávníku ustupují, nekompaktnost travního drnu (vyšlapaná místa, vytrhané drny v
místech s velkou zátěží-brankoviště, střed). Jak regenerace probíhá? Vertikutacevertikální prořez-vyčesání odumřelé travní hmoty. Aerifikace-provzdušnění vegetační
vrstvy dutými hroty. Dosev. Zapískování. Teď potřebuje trávník dostatek vody, živin a
čas na „odpočinek“. Odstávka hřiště bude trvat do 10.8.2008. Cenu za regeneraci
hradí obec, travní osiva a hnojiva sponzorsky dodala ADAM-zahradnická, a.s.. M.H.
Nechte se n a m a s í r o v a t! klasické sportovní a rekondiční masáže
mobilní provoz v Lelekovicích, Brně a okolí
Pavel Vydra, tel: 777 814 706, email: pavel.vydra@seznam.cz

Z činnosti JSDH obce Lelekovice
Jednotka SDH obce zasahovala v prvním pololetí roku 2008
celkem u deseti událostí. Dvakrát zasahovala u požáru travního porostu,
jedenkrát u požáru komína. Dvakrát prováděla technickou pomoc odstranění spadeného stromu přes cestu. Dne 4.6. byla jednotka povolána na
výpomoc do Brna, kde v důsledku prudkých dešťů došlo k zatopení velkého počtu
objektů. Jednotka toho dne zasahoval celkem u pěti událostí.
V sobotu 7.6. jsme se zúčastnili s technikou CAS 25-Š 706 RTHP oslav 95.
výročí SDH Vranov. V průběhu měsíce března jsme se spolu s jednotkami HZS JmK
PS Lidická a JSDH Brno-Útěchov zúčastnili výcviku v dýchací technice na zimním
stadionu v Brně. Dále jsme jako každoročně absolvovali výcvik v protiplynovém
polygonu v Brně-Líšni. V květnu jsme v rámci akce brněnské muzejní noci prováděli s
vozidlem CAS 32-T 148 asistenci v objektu Technického muzea v Brně.
Ing. Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice
Vážení spoluobčané,
již druhým rokem pracujeme na velmi zajímavém a prospěšném projektu
„Obnova pěšiny mezi Lelekovicemi a Vranovem“. V loňském roce jsme vybudovali
první etapu, po jehnickou křižovatku a letos jsme bojovali s keři a náletovými
stromky podél Ponávky k Vranovu. Nejtěžší etapa, kolem lomu, stála děti mnoho
sil. Obě části se spojují přechodem přes silnici a nebo můžete využít cesty pod
mostem, kudy teče říčka Ponávka. Cesta je značena speciálními značkami, které
vyrobily děti. Doufejme, že značení vydrží před vandaly delší dobu. Stezka začíná
pod točnou v Lelekovících a končí pod Vranovem u kříže. Na procházku zvou
všechny děti z 3. a 5. třídy.
Za žáky D.Peterka
Informace z astronomie
Bývalý občan Lelekovic pan Kamil Hornoch nás informoval, že 20. května
tohoto roku pojmenovala Mezinárodní astronomická unie (IAU) při příležitosti 720.
výročí první písemné zmínky o obci, planetku číslo (167208) 2003 UN7 názvem
Lelekovice. Oficiální jméno planetky (167208) Lelekovice bylo zveřejněno v Minor
Planet Circular č. 62932. Planetku objevil lelekovický rodák pan Kamil Hornoch
společně s Peterem Kušnirákem 17. října 2003 v Ondřejově pomocí dalekohledu o
průměru optiky 65 centimetrů. Planetka Lelekovice oběhne okolo Slunce jednou za
4,3 roku, její průměr lze odhadnout na 1,3 kilometru a náleží do hlavního pásu
planetek mezi Marsem a Jupiterem. Citace, která zdůvodňuje pojmenování planetky
má následující znění: 167208 Lelekovice Objevena 17. října 2003 P. Kušnirákem a
K. Hornochem v Ondřeiově. „Malebná vesnice Lelekovice, blízko Brna, je rodištěm
druhého objevitele, který tam také prováděl pozorování komet a supernov po více
než dvacet let z jeho soukromé observatoře. Tato planetka byla pojmenována při
příležitosti 720. výročí založení obce“.
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děcek. Josef, Francka a já jsme vylezli na pec, tříletou Andulu vysadila babička za
námi a položili jsme ji až k samé stěně, aby v noci nespadla. Nejmenší dcera tetina a
naše malá Olga šly spat k babičce do postele, na druhé pak spala tetička Francka a
její manžel, můj strýc a kmotr Tónek, který se nemálo podivil nově přivandrovalým,
když přišel večer z práce.
Na peci jsme ještě dlouho povídali, neboť mí malí lelekovští příbuzní chtěli po
mně ustavičně další podrobnosti z naší dobrodružné cesty a já byl ochoten vždy
znovu a znovu začínat.
„Dyť se múhly te děcka take zabít,“ povídala sestřenice Francka a přitáhla si
úžeji babiččinu starou sukni, kterou byla přikryta.
Ráno jsem byl z děcek první na nohou. Babička vařila kávu, teta byla již dávno
v lese na dřevě. Slunce svítilo přímo do oken a jeho paprsky se probíjely spletí
červených květů fuchsií a muškátů šikmými stříbrnými pruhy, v nichž se třepotal
prach. Připadalo mi to, jako by od oken byly nataženy stříbrné pavučinové pásy a
směřovaly šikmo k zemi. Oslepen tou krásou, mžoural jsem očima a měl jsem blahý
pocit svobody, neboť jsem věděl, že mě tento den nečekají žádné povinnosti.
Jednu nohu na výstupek ve zdi pece, druhou na vydrhnutou lavici kolem ní,
skok a již jsem stál uprostřed světnice, ovšem pouze v košili. Sotva mě uviděla
babička otevřenými dveřmi ze síně, zvolala: „Tónýčko, dobrý deň, hned se musíš
vyčurat!“
Stoupnul jsem si na kámen před prahem a vykonal babiččin rozkaz. Pak jsem
si naň v té košilce sedl a díval se na protější stráň zalitou sluncem. Říkalo se tam Na
pasekách. Také kříž a malá báně na věži kostela svítily stříbrem. Ze síně voněla
čerstvě vařená káva a nesla se vůně vařeného mléka. Za chvíli babička ……………...
S lítostí oznamujeme všem čtenářům zpravodaje, že se nadále nebudeme na
tomto místě setkávat s citlivým výběrem zápisů z obecní kroniky, který
zpracovávala paní Jarmila Chlupová. Zemřela neočekávaně dne 12. června 2008.
Zanechala za sebou kus poctivé práce při svém dlouholetém působení ve funkci
obecní kronikářky. Jménem všech spolupracovníků a čtenářů DĚKUJEME ...
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 27.6., 11. 7., Tyršova v Kuřimi. Dále nebude ordinovat

25.7., 8.8., 22.8., 5.9.2008.

od 4.8. do 8.8.2008. Akutní případy

• Obecní úřad oznamuje občanům, že ošetří od 8.00-10.00 hod. MUDr. Drahoš,

kancelář OÚ je od 26.6. do 4.7.2008 z
důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřena .
• Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od 16.8. - 23.8.2008.
Dále upozorňujeme občany, aby sběrné
nádoby na plasty a na papír plnili
pouze odpovídajícím druhem odpadů.
Připomínáme, že na tabulové sklo je
štěrbina na nádobě pro barevné sklo.
• Provoz MŠ po hlavních prázdninách
bude opět zahájen v pondělí 1. září 2008.
Pro změny ve stravování volejte od 18.
srpna na tel. č.: 541 232 548. Pro
informace o MŠ volejte na tel.č.: 541 232
292.
• Slavnostní zahájení nového školního
roku v ZŠ Lelekovice bude v pondělí 1.
září 2008 v 8:00 hodin ve škole.
Prvňáčci aktovky s sebou.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje od 14.7. do 25.7.
Od 14.7. do 18.7. akutní případy ošetří
od 8.00-10.00 hod. MUDr. Drahoš,
Poliklinika Kuřim a od 21.7. do 25.7.
MUDr. Skoupilová ve školní ordinaci, ul.

Poliklinika Kuřim.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil

oznamuje, že od 14.7. do 18.7. 2008
neordinuje z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Lukáš Pospíšil ml.,
Posádková poliklinika Brno, ul.
Chodská, tel. č. 973 443 369.
• Dětská lékařka MUDr. Jitka Dirhanová
oznamuje, že od 30.6.2008 v době
letních prázdnin v pondělí neordinuje.
• V anketě na rozšíření objektu
prodejny o prostory zdravotních
ordinací zvítězil návrh č. 3 od Ing.arch.
L. Vlachynského. Děkujeme všem, kteří
se do ankety zapojili.
• TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá
pro tým přípravky a žáků další mladé
fotbalisty. Přihlásit se mohou od
13.8.08 v době tréninků na fotbalovém
hřišti na Poňavě. Bližší informace na
www.aclelekovice.estranky.cz.
• Na květnovém jarním bazaru se vybralo
7.100,- Kč, dobrovolné vstupné na
koncertu barokní hudby přineslo 2.700,Kč. Peníze z obou akcí byly věnovány
na opravu varhan v lelekovickém
kostele. Dárcům srdečně děkujeme.

