Krajinou říčky Ponávky
V roce 2000 se zástupci obcí Česká, Lelekovice a Vranov
dohodli na založení svazku, který nazvali „Svazek obcí
Ponávka“, podle říčky pramenící na Vranově a tekoucí
přes Lelekovice do Brna, kde se na jihu vlévá do řeky
Svratky. Svazek obcí vznikl za účelem řešení společných problémů jako je
ochrana životního prostředí, odvoz odpadů, dopravní obslužnost a
zdravotnictví. V poslední době se spolupráce ve svazku zaměřuje především
na oblast turistického ruchu a kultury. Byla vypracována Studie naučné
stezky „Krajinou říčky Ponávky“. Na značených turistických trasách bylo
zbudováno několik informačních tabulí a zajímavých dřevěných plastik
jejichž autorem do roku 2006 byl výtvarník Jan Novák (+2007). Každým
rokem v květnu se k výročí založení svazku obcí koná tzv. „Den Ponávky“,
na kterém se scházejí občané, zástupci obcí svazku a hosté ke společné
procházce po naučné stezce. Při této příležitosti bývá stezka doplňována
novými sochami nebo informačními panely. Při první akci 19.5.2001, na
které jsme si připomněli 40. výročí otevření rozhledny na Babím lomě, byla
odhalena socha Lelkovače. Tato pozoruhodná skutečnost – Past na lelky získala Certifikát pelhřimovského muzea rarit, Agentury „Dobrý den“.
V roce 2002 vznikla u Vranova socha Nekonečna, v r. 2003 v jednotlivých
obcích informační tabule s mapami a základními informacemi o nich. V roce
2004 byla v Lelekovicích v prostoru parku a hřiště u hasičky odhalena socha
„Ponávky“, v r. 2005 následovala realizace „pítka“ na návsi proti obecnímu
úřadu v České. Dalším dřevěným objektem byly Mojžíšovy desky odhalené
v roce 2006 na Vranově. V posledních letech byla v roce 2007 instalována na
návrší před kostelem v Lelekovicích informační tabule o historii
lelekovického hradu a v roce 2008 v České socha „chodce“ a na nádraží ČD
posezení s mapou jednotlivých zajímavostí mikroregionu. Dále se na značené
stezce „Krajinou říčky Ponávky“ můžete u rybníka „Hluk“ seznámit s historií
staré Tišnovky a zastávky ČD v České (původně jednokolejná trať z Brna do
Tišnova); u Olšové studánky, při cestě z Lelekovic k „lavkám“, s vývojem
hřebene Babího lomu a okolní flórou. Na vlastním hřebeni u rozhledny (521
m.n.m.) se seznámíte s iniciátorem stavby (MUDr.Rudolf Albrecht) a
informacemi o její stavbě, v sedle pod nejvyšším vrcholem hřebene (562
m.n.m.) s původní „Starou rozhlednou“. Za pozornost stojí i zastavení ve
Vranově v areálu kláštera řádu sv. Františka z Pauly s poutním ranně
barokním chrámem Narození Panny Marie, pod kterým se nachází pozdně
empírová hrobka vládnoucího rodu knížat z Liechtensteinu.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 9.1., 23.1.,

6.2., 20.2., 6.3. 2009.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 16.2.2009
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Žádáme občany, aby v zimním období, z
důvodu údržby vozovek, omezili
parkování na místních komunikacích.
Automobily odstavené na silnicích
znemožňují prohrnování a následné
sypání komunikací.
• Dále připomínáme majitelům nemovitostí
povinnost starat se o chodníky přilehlé k
nemovitostem, bez ohledu na jejich
vlastnictví (sypání, odhrnování, úklid).
!!! Upozornění !!!
• Zubní oddělení Lelekovice, MUDr.
Růžičková oznamuje, že od ledna dochází
ke změně telefonního čísla do zubní
ordinace : nové telefonní číslo

733 107 689.

•Od 28. ledna do 31. března 2009 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 23.2. do 27.2.2009 bude kancelář

obecního úřadu, z důvodu čerpání
řádné dovolené, uzavřena.
V tomto týdnu nebude možné
poplatky hradit.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7dní

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
11 a více

3500,- Kč
3630,- Kč

Splatnost poplatků je do 31.3.2009.
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 .
• Charita Brno děkuje všem, kteří se
zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky. Sbírka
proběhla v naší obci 3. ledna a vybralo se
celkem 42.832,- Kč. Děkujeme dárcům za
příspěvky i koledníkům, kteří chodili v
mrazivém počasí .
• Dne 23.11.2008 se uskutečnil VIII. Farní
charitativní jarmark v Sokolovně v České.
Letos jsme finančně podpořili další projekt
Papežského misijního díla — z výtěžku
bude hrazeno školné, nutná zdravotní
pomoc a provoz domu pro osiřelé dívky v
diecézi MZUZU, Malawi-Afrika. Celkový
výtěžek činil 76.821,- Kč. Všem, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru
letošního jarmarku, patří veliké díky a
těšíme se na shledanou na dalším Farním
charitativním jarmarku.
• Informace k zápisu
do 1. třídy ZŠ
— zápis se uskuteční dne
29.1.2009 od 13.00 do 17.30
hod. v budově ZŠ Lelekovice.
S sebou přineste doklad o
rodném čísle dítěte a OP
zákonného zástupce.
Mgr.H. Mikaušová,
ředitelka ZŠ

• Pololetní vysvědčení bude žákům ZŠ

vydáno ve čtvrtek 29.1.2009, v pátek
30.1.2009 jsou pololetní prázdniny.
Jarní prázdniny proběhnou od 23.2. do
27.2. 2009.
• Informace k zápisu do MŠ
pro šk.r. 2009 - 2010 :
Přihlášky se vydávají v MŠ
Lelekovice, Lelekovice 13,
tel. 541 232 292.
- Vydávání přihlášek k
celodenní docházce dětí
proběhne 12.-13.února 2009,
denně od 10.00 do 16.00 hodin.
-Termín vydávání přihlášek k
nepravidelné docházce
dětí je
16.února 2009 od 10.00 do 12.00 hodin.
- Termín pro podání žádosti : do 27.
února 2009.
Kritéria přijímání jsou zveřejněna na
webových
stránkách
www.mslelekovice.cz, dále budou v
průběhu ledna 2009 umístěna na úřední
desce OÚ Lelekovice a také na veřejné
tabuli u MŠ Lelekovice.
• Srdečně zveme maminky s malými
dětmi v pátek 16.1.2009 do mateřské
školy na Zimní pohádky, které uvede
divadelní soubor Tetiny. Začátek
představení je v 9,30 hod.
• V únoru zahajuje MŠ projekt „ Máme
rádi zvířata “. Pozvání do naší školky
přijali mimo jiné i zaměstnanci
brněnské ZOO. Výukový program
Nahlédnutí do říše savců a ptáků naučí
děti, jak chovat doma živá zvířata a
další užitečné věci. Obsah celého
projektu vychází z principů
dlouhodobého školního vzdělávacího
plánu.
Eva Pešlová, ředitelka MŠ

Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Lelekovice za rok 2008
V á ž e n í
s p o l u o b č a n é ,
rádi bychom Vás seznámili s činností jednotky SDH obce Lelekovice za rok 2008. V
jeho průběhu JSDH Lelekovice zasahovala u osmnácti událostí. Z toho bylo osm
požárů, osm technických pomocí a dva plané poplachy. Co se týká vybavení a
techniky, byl letošní rok pro jednotku SDH Lelekovice významný. Začátkem roku bylo
nakoupeno nové zásahové oblečení . V současné době jsou tedy již všichni členové
jednotky SDH obce vybaveni moderními osobními ochrannými prostředky, které jsou
nezbytné pro bezpečnost u zásahu. Dne 15. července nám byl od Hasičského
záchranného sboru JmK předán požární automobil CAS K 25 – Liaz 101. Stávající
technika CAS 32 – Tatra 148 byla odprodána do Deblína, vozidlo CAS 25 – Škoda
706 RTHP, které u naší jednotky sloužilo 28 let bylo odprodáno do soukromé sbírky
užitkových vozidel, vozidlo Škoda Felicia do soukromého vlastnictví. V průběhu
července probíhala příprava nového vozidla pro zařazení do provozu. V srpnu byly
opět zahájeny práce na druhém vozidle CAS 25 – Škoda 706 RTHP, které jsme v
loňském roce obdrželi převodem od Armády ČR. Bylo provedeno povrchové ošetření
nádrže na vodu, oprava příslušenství čerpadla a nakonec bylo vozidlo nalakováno. V
listopadu byla zakoupena 6 kW centrála Heron a plovoucí čerpadlo PH 1200, které
budou umístěny ve vozidle Liaz. V rámci odborné přípravy jsme prováděli pravidelná
teoretická a praktická školení a v polovině března jsme jako každým rokem
absolvovali výcvik v protiplynovém polygonu v Odborném učilišti PO v Brně-Líšni.
Začátkem března jsme se zúčastnili výcviku v dýchací technice na zimním stadionu v
Brně-Lužánkách. V průběhu srpna probíhal výcvik a zaškolení strojníků s technikou
Ing. Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice
CAS K 25 – Liaz 101.
Zastupitelstvo obce Lelekovice si Vás dovoluje pozvat
na

13. Obecní reprezentační ples

pořádaný ve spolupráci se Základní školou Lelekovice
v sobotu 7.2.2009 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 2.února na obecním úřadě.
Zastupitelé obce Lelekovice se obrací na všechny, kteří by se chtěli prezentovat
(případně firmu) formou daru do tomboly připravovaného plesu, mohou tak učinit u
starosty obce.
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Krajinou říčky Ponávky
V roce 2000 se zástupci obcí Česká, Lelekovice a Vranov
dohodli na založení svazku, který nazvali „Svazek obcí
Ponávka“, podle říčky pramenící na Vranově a tekoucí
přes Lelekovice do Brna, kde se na jihu vlévá do řeky
Svratky. Svazek obcí vznikl za účelem řešení společných problémů jako je
ochrana životního prostředí, odvoz odpadů, dopravní obslužnost a
zdravotnictví. V poslední době se spolupráce ve svazku zaměřuje především
na oblast turistického ruchu a kultury. Byla vypracována Studie naučné
stezky „Krajinou říčky Ponávky“. Na značených turistických trasách bylo
zbudováno několik informačních tabulí a zajímavých dřevěných plastik
jejichž autorem do roku 2006 byl výtvarník Jan Novák (+2007). Každým
rokem v květnu se k výročí založení svazku obcí koná tzv. „Den Ponávky“,
na kterém se scházejí občané, zástupci obcí svazku a hosté ke společné
procházce po naučné stezce. Při této příležitosti bývá stezka doplňována
novými sochami nebo informačními panely. Při první akci 19.5.2001, na
které jsme si připomněli 40. výročí otevření rozhledny na Babím lomě, byla
odhalena socha Lelkovače. Tato pozoruhodná skutečnost – Past na lelky získala Certifikát pelhřimovského muzea rarit, Agentury „Dobrý den“.
V roce 2002 vznikla u Vranova socha Nekonečna, v r. 2003 v jednotlivých
obcích informační tabule s mapami a základními informacemi o nich. V roce
2004 byla v Lelekovicích v prostoru parku a hřiště u hasičky odhalena socha
„Ponávky“, v r. 2005 následovala realizace „pítka“ na návsi proti obecnímu
úřadu v České. Dalším dřevěným objektem byly Mojžíšovy desky odhalené
v roce 2006 na Vranově. V posledních letech byla v roce 2007 instalována na
návrší před kostelem v Lelekovicích informační tabule o historii
lelekovického hradu a v roce 2008 v České socha „chodce“ a na nádraží ČD
posezení s mapou jednotlivých zajímavostí mikroregionu. Dále se na značené
stezce „Krajinou říčky Ponávky“ můžete u rybníka „Hluk“ seznámit s historií
staré Tišnovky a zastávky ČD v České (původně jednokolejná trať z Brna do
Tišnova); u Olšové studánky, při cestě z Lelekovic k „lavkám“, s vývojem
hřebene Babího lomu a okolní flórou. Na vlastním hřebeni u rozhledny (521
m.n.m.) se seznámíte s iniciátorem stavby (MUDr.Rudolf Albrecht) a
informacemi o její stavbě, v sedle pod nejvyšším vrcholem hřebene (562
m.n.m.) s původní „Starou rozhlednou“. Za pozornost stojí i zastavení ve
Vranově v areálu kláštera řádu sv. Františka z Pauly s poutním ranně
barokním chrámem Narození Panny Marie, pod kterým se nachází pozdně
empírová hrobka vládnoucího rodu knížat z Liechtensteinu.
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ZPRAVODAJ

OBCE

LELEKOVICE
Leden - Únor 2009
Uzávěrka 9.1.2009

Příští číslo cca: 3/2009

Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 9.1., 23.1.,

6.2., 20.2., 6.3. 2009.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 16.2.2009
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Žádáme občany, aby v zimním období, z
důvodu údržby vozovek, omezili
parkování na místních komunikacích.
Automobily odstavené na silnicích
znemožňují prohrnování a následné
sypání komunikací.
• Dále připomínáme majitelům nemovitostí
povinnost starat se o chodníky přilehlé k
nemovitostem, bez ohledu na jejich
vlastnictví (sypání, odhrnování, úklid).
!!! Upozornění !!!
• Zubní oddělení Lelekovice, MUDr.
Růžičková oznamuje, že od ledna dochází
ke změně telefonního čísla do zubní
ordinace : nové telefonní číslo

733 107 689.

•Od 28. ledna do 31. března 2009 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 23.2. do 27.2.2009 bude kancelář

obecního úřadu, z důvodu čerpání
řádné dovolené, uzavřena.
V tomto týdnu nebude možné
poplatky hradit.
Tabulka cen za svoz PDO

Osob/byt

1x14 dní

1x7dní

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
11 a více

3500,- Kč
3630,- Kč

Splatnost poplatků je do 31.3.2009.
Poplatky lze hradit hotově do
pokladny OÚ, složenkou nebo
bankovním převodem na účet č.
4829641/0100. Při platbě přes
bankovní účet vždy vyplňte specifický

