Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1956: Divadelní soubor OB z Řečkovic (bývalý Svatoboj) sehrál v
sokolovně veselohru „Ženský zákon“. TJ Sokol a mládežnická org. ČSM
uspořádali na podzim v hostinci Jednoty večer krátkých sportovních filmů
s besedou. Promítnuty byly 4 filmy s turistickou tématikou. V listopadu proběhla naší obcí
štafeta „Poselství a míru“. Štafetu převzali běžci od mládežníků z Vranova a předali v
České. Naši občané se zájmem sledovali průběh celé akce. Důchody v naší obci. První
republika dovolila a trpěla žebrotu přestárlých. Starší občané si pamatují na někdejší
vesnické pastoušky, které se stávaly posledním útulkem starých a osamocených lidí.
Náš stát poskytuje těm, kteří pro stáří již nepracují prostředky, které opravdu pomohou. V
naší obci pobírá 201 důchodců měsíční důchod z celkové částky 78 532,- Kčs.
Zlepšením důchod. zabezpečení převzal náš lid. dem. stát péči o všechny potřebné
občany, kteří by byli bez této pomoci odkázáni na dobročinnost spoluobčanů. Byl jednou
jeden kroužek, který s úspěchem vedl p. A. Balabán (za první republiky). V posledních
letech tato činnost byla obnovena při místní org. ČSM. Jeho vedoucím byl St. Šudák ml.,
později St. Koťa ml. a jistě si vzpomínají bývalí členové kroužku na první zkoušky a celou
řadu úspěšných vystoupení. Doplněk: Tamburášský soubor byl v činnosti od r. 1936 do
zač. 2. svět. války v r. 1939. Po válce, asi 3 roky, opět hrál jako součást Čs.str.národ.
socialis.. Potom, asi po dvouleté odmlce v důsledku změněných politických a spol.
poměrů v zemi, byla jeho činnost obnovena v rámci ČSM. U obnovy stál Dr. V. Straka,
který měl hlavní zásluhu na zhotovení nových notových materiálů společně s
lelekovickým hudebníkem Boh. Kodýtkem. Soubor v té době patřil mezi tři klasické tamb.
orchestry v naší zemi (Lelekovice, Brno, Ostrava) a rozpadl se koncem roku 1953, když
část členů odešla na voj. zákl. službu. A to těsně po pozvání na nahrávku do brněnského
rozhlasu. Snaha po obnovení v letech 1958-60 se nezdařila, neboť jen několik nástrojů
se podařilo najít. Byly uloženy v sokolovně. Posledním dirigentem byl p. St. Koťa. Zprávy
z obce jednou větou: V r. 1955 se narodilo 21 dětí, z toho 10 děvčat a zemřelo 19
občanů. V r. 1956 se narodilo 16 dětí, z toho 10 děvčat a zemřelo 7 občanů. V naší
obřadní síni bylo v r. 1955 uzavřeno 11 manželství, v r. 1956 doposud 8 manželství. V
obci je v používání 13 aut, 36 motocyklů, několik desítek praček, robotů a ledniček.
Pastvu hovězího dobytka provádí jediný zemědělec a to Jos. Suchý. Nejstarší organizací
v obci je Požární jednota založená v r. 1893, jejím prvním náčelníkem byl pan Vác.
Werner, zemřel v r.1926. Velká oprava budovy MNV byla provedena v listopadu, kdy
byla vyměněna okna a opravena fasáda. V obci je deset prodejen: obuv, papírnictví,
oděvy, 2 potraviny, řeznictví, mlékárna, 2 pekařství včetně pekáren a pohostinství. V
sokolovně je při provozu kina otevřen bufet. Místní hřbitov převzal MNV do své správy.
Dramat. odbor TJ Sokol sehrál s úspěchem hru „Země mlčí“ pod režií Jos. Suchého a
výpravou Vlad. Nesrsty. Naše zdravotní středisko uvádí za r. 1954-56 celkem 64 286
vyšetření a náklady za léky 328 756,- Kčs. Tímto zápisem končí r. 1956.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 5.3., 19.3.,

2.4., 16.4., 30.4., 14.5.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání

zastupitelstva obce je dne 26.4.2010.
• Upozorňujeme občany, že poplatky za

komunální odpad, dešťovou kanalizaci,
psy a nájmy z pozemků, hrobů a infotabulí jsou splatné do 31.3.2010. Od 1.3.
do 5.3.2010 bude kancelář obecního
úřadu, z důvodu čerpání řádné dovolené,
uzavřena. V tomto týdnu nebude možné
hradit poplatky, provádět ověřování
podpisů, listin, přihlašování k trvalému
pobytu, výpisy CzechPOINT.
• V pátek 12.3.2010
se uskuteční
opakování sokolského Lelkování,
tentokrát v zasedací místnosti OÚ od
17.00 hod.. Jsou vítání všichni od 20 do
100 let a možná i výše. Program:
slavnostní zahájení a přivítání hostů,
výstava historických a současných
fotografií, promítání filmů a fotografií z
historie lelekovického Sokola, diskuze.
Výbor TJ Sokol Lelekovice prosí nejen
návštěvníky této besedy, ale všechny
obyvatele Lelekovic, o zapůjčení
jakýchkoliv dokumentů či fotografií týkající
se Sokola.
• Zájemci o využití tělocvičny na cvičení
mohou kontaktovat p. Leciána, tel: 604
826 122.
• Studio „L“ ve spolupráci s TJ Sokol Leleko

kovice pořádá v termínu 31.7.-14.8.2010
letní dětský tábor pro děti od 8 do 14 let.
Více na www.taborl.wz.cz nebo na tel. 604
826 122 - p. Lecián.
• Letošní zima nám opět ukázala, co umí a
co k ní obvykle patřilo. OÚ děkuje všem,
kteří v zimě ošetřovali chodníky u svých
nemovitostí. Doufejme, že se již jaro bez
dlouhého otálení ujme své vlády. Zmizí
hromady sněhu a ujetého ledu a objeví
se množství posypového materiálu, který
již na komunikacích nebude k užitku.
Spíše bude obtěžovat tím, že
se bude prášit do oken. Obec
již jedná o úklidu silnic. Před
svým prahem (chodník před
domem) si třeba zamete
každý sám. Pokud nám
zavoláte, smetené hromádky štěrku
odvezeme pro další využití.
• Řidiči pozor !!!!! Od srpna do listopadu
2009 byla v naší obci provedena 6 x
kontrola dodržování
stanovených limitů rychlosti a
bylo zjištěno 21 přestupků. V
prosinci 2009 byla provedena
kontrola 1 x a byl zjištěn 1 přestupek.
• Inzerát: Prodám golfový kočárek vínově
červené barvy používaný dva měsíce,
bližší informace na tel.č. 777 736 668.

• V neděli 18.4. 2010 se v 16.00 hod.

• ZŠ Lelekovice oznamuje, že jarní

uskuteční v sokolovně v České „Misijní
koláč“. Přijďte ochutnat dobroty, koláče a
další pochoutky našich hospodyněk a
přineste do prodeje i své oblíbené
speciality. Výtěžek poputuje potřebným v
chudých oblastech světa. Na příjemně
prožité odpoledne s hudbou a programem
se těší jarmarečnice.
• Mateřská škola Lelekovice zve maminky s
malými dětmi v pátek 23.3.2010 v 9.00
hod. na jarní hudební program. Vystupují
Tetiny.
• MŠ Lelekovice v souvislosti se zahájením
střednědobého vzdělávacího projektu
„Rodina“ bude v měsíci dubnu pořádat pro
rodiče a děti tyto akce: Táborák na
zahradě a nocování ve školce, Svátek
otců aneb hrajeme si s tatínky, Prevence
dopravní nehodovosti na hasičce s Policií
ČR, Návštěva technického muzea, Dílny
pro tatínky a děti. Sledujte prosím termíny
na
vývěsce
školy
nebo
www.mslelekovice.wgz.cz.
• V pátek 30.4.2010 od 16.00
hod. proběhne na hřišti u
hasičky tradiční „Pálení
čarodějnic“.

prázdniny mají děti od 1. do 5.3. 2010.
Velikonoční prázdniny budou ve dnech
1. a 2.4.2010. Dne 23.2.2010 žáci ze
čtvrté a páté třídy natáčeli v ČT v
dětské soutěži „Věříš si?“. Děkujeme za
reprezentaci a držíme palce. Datum a
čas vysílání tohoto pořadu upřesníme.
• Pouť v Lelekovicích - v neděli 2.5.2010.
Ve 14.00 hod. bude sloužena poutní
mše v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Informace-upozornění!
• Lékařskou službu první pomoci pro
dospělé a službu ohledání zemřelých
zajišťuje Úrazová nemocnice Brno tel:
545 538 538, 545 538 426, 545 538
416, stomatologickou
pohotovost tel: 545 538 421.
Po-Pá od 17.00 - 7.00 hod., So,
Ne, svátky nepřetržitě - tamtéž.
• Lékařskou službu první pomoci pro
děti zajišťuje Dětská nemocnice Brno,
tel: 532 234 935. Po-Pá od 17.00 - 7.00
hod., So, Ne, svátky nepřetržitě.
• Lékárenská pohotovostní služba nepřetržitě, Koliště 47, Brno, tel: 545
424 811.

Informace o Obecní knihovně Lelekovice
V minulém roce 2009 bylo registrováno 209 čtenářů, z toho 85 dětí mladších 15 let.
Uskutečnili 1832 návštěv a vypůjčili si celkem 5459 publikací, z toho pro dospělé naučné
464 knih a 3443 krásné literatury. Naučné pro mládež 154 výtisků a krásné literatury 1027
knih. Časopisů bylo vypůjčeno 371 kusů. V uplynulém roce byla vynaložena částka na
pořízení knih a časopisů 29.973,- Kč, z toho časopisů za 1.371,- Kč. (Čtyřlístek, Paní
domu, Dům a zahrada). Více než 200 knih bylo vypůjčeno z „výměnného fondu“ Městské
knihovny v Kuřimi. Pro žáky zdejší školy byly uspořádány tři besedy o knihách a setkání s
autorem dětské knihy panem Ivanem Vičarem. V knihovně je volně přístupný internet. Této
možnosti využilo 84 občanů. Informace o nových knihách najdete ve vývěskách a na
www.lelekovice.wz.cz. Naše e-mailová adresa knihovna.lelekovice@volny.cz. Knihovna je
pro veřejnost otevřena vždy v úterý od 14.00-18.00 hod. Srdečně Vás zveme na
nezávaznou návštěvu.
Alena Stejskalová - knihovnice
Obecní knihovna zve čtenáře na „Čtení s dětskou knihou“ v pátek 12.3.2010 v 17.00
hod..

ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v ČR vytvořili výrobci
a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné
povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května
2005, v roce 2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen do konce roku
2009 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 74 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u
svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů
vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší
míře o plasty. Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která
dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se
bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo
jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady. ELEKTROWIN se díky svým
výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení
– jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení
v České republice tvoří více než 50 %. Sběrné dvory i prodejci - řada průzkumů
ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v
třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty
postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží
se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá
elektrozařízení. ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst
zpětného odběru a pokrývá 92 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit
se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly
prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.
MIMOŘÁDNÉ SBĚRY !!!
• Od 1.3.2010 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od 16.00 do

18.00 hod.
• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.3.2010 od 10.00 do 13.00

hod. v Ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního odpadu omezen.
• V pondělí 19.4.2010 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře OÚ

sbírka pro humanitární účely Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat?
Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky
látek), domácí potřeby-nádobí bíle i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří,
péřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, veškerou nepoškozenou
obuv. Věci, které vzít nemůžeme? Ledničky, televize, počítače a jinou
elektrotechniku - z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce. Diakonie
Broumov děkuje také za finanční pomoc! Číslo účtu: 38739601/0100.

• V neděli 18.4. 2010 se v 16.00 hod.
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se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá
elektrozařízení. ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst
zpětného odběru a pokrývá 92 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit
se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly
prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.
MIMOŘÁDNÉ SBĚRY !!!
• Od 1.3.2010 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od 16.00 do

18.00 hod.
• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.3.2010 od 10.00 do 13.00

hod. v Ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního odpadu omezen.
• V pondělí 19.4.2010 v době od 16.00 do 17.30 hod. se uskuteční ve dvoře OÚ

sbírka pro humanitární účely Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat?
Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky
látek), domácí potřeby-nádobí bíle i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří,
péřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, veškerou nepoškozenou
obuv. Věci, které vzít nemůžeme? Ledničky, televize, počítače a jinou
elektrotechniku - z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce. Diakonie
Broumov děkuje také za finanční pomoc! Číslo účtu: 38739601/0100.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1956: Divadelní soubor OB z Řečkovic (bývalý Svatoboj) sehrál v
sokolovně veselohru „Ženský zákon“. TJ Sokol a mládežnická org. ČSM
uspořádali na podzim v hostinci Jednoty večer krátkých sportovních filmů
s besedou. Promítnuty byly 4 filmy s turistickou tématikou. V listopadu proběhla naší obcí
štafeta „Poselství a míru“. Štafetu převzali běžci od mládežníků z Vranova a předali v
České. Naši občané se zájmem sledovali průběh celé akce. Důchody v naší obci. První
republika dovolila a trpěla žebrotu přestárlých. Starší občané si pamatují na někdejší
vesnické pastoušky, které se stávaly posledním útulkem starých a osamocených lidí.
Náš stát poskytuje těm, kteří pro stáří již nepracují prostředky, které opravdu pomohou. V
naší obci pobírá 201 důchodců měsíční důchod z celkové částky 78 532,- Kčs.
Zlepšením důchod. zabezpečení převzal náš lid. dem. stát péči o všechny potřebné
občany, kteří by byli bez této pomoci odkázáni na dobročinnost spoluobčanů. Byl jednou
jeden kroužek, který s úspěchem vedl p. A. Balabán (za první republiky). V posledních
letech tato činnost byla obnovena při místní org. ČSM. Jeho vedoucím byl St. Šudák ml.,
později St. Koťa ml. a jistě si vzpomínají bývalí členové kroužku na první zkoušky a celou
řadu úspěšných vystoupení. Doplněk: Tamburášský soubor byl v činnosti od r. 1936 do
zač. 2. svět. války v r. 1939. Po válce, asi 3 roky, opět hrál jako součást Čs.str.národ.
socialis.. Potom, asi po dvouleté odmlce v důsledku změněných politických a spol.
poměrů v zemi, byla jeho činnost obnovena v rámci ČSM. U obnovy stál Dr. V. Straka,
který měl hlavní zásluhu na zhotovení nových notových materiálů společně s
lelekovickým hudebníkem Boh. Kodýtkem. Soubor v té době patřil mezi tři klasické tamb.
orchestry v naší zemi (Lelekovice, Brno, Ostrava) a rozpadl se koncem roku 1953, když
část členů odešla na voj. zákl. službu. A to těsně po pozvání na nahrávku do brněnského
rozhlasu. Snaha po obnovení v letech 1958-60 se nezdařila, neboť jen několik nástrojů
se podařilo najít. Byly uloženy v sokolovně. Posledním dirigentem byl p. St. Koťa. Zprávy
z obce jednou větou: V r. 1955 se narodilo 21 dětí, z toho 10 děvčat a zemřelo 19
občanů. V r. 1956 se narodilo 16 dětí, z toho 10 děvčat a zemřelo 7 občanů. V naší
obřadní síni bylo v r. 1955 uzavřeno 11 manželství, v r. 1956 doposud 8 manželství. V
obci je v používání 13 aut, 36 motocyklů, několik desítek praček, robotů a ledniček.
Pastvu hovězího dobytka provádí jediný zemědělec a to Jos. Suchý. Nejstarší organizací
v obci je Požární jednota založená v r. 1893, jejím prvním náčelníkem byl pan Vác.
Werner, zemřel v r.1926. Velká oprava budovy MNV byla provedena v listopadu, kdy
byla vyměněna okna a opravena fasáda. V obci je deset prodejen: obuv, papírnictví,
oděvy, 2 potraviny, řeznictví, mlékárna, 2 pekařství včetně pekáren a pohostinství. V
sokolovně je při provozu kina otevřen bufet. Místní hřbitov převzal MNV do své správy.
Dramat. odbor TJ Sokol sehrál s úspěchem hru „Země mlčí“ pod režií Jos. Suchého a
výpravou Vlad. Nesrsty. Naše zdravotní středisko uvádí za r. 1954-56 celkem 64 286
vyšetření a náklady za léky 328 756,- Kčs. Tímto zápisem končí r. 1956.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 5.3., 19.3.,

2.4., 16.4., 30.4., 14.5.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání

zastupitelstva obce je dne 26.4.2010.
• Upozorňujeme občany, že poplatky za

komunální odpad, dešťovou kanalizaci,
psy a nájmy z pozemků, hrobů a infotabulí jsou splatné do 31.3.2010. Od 1.3.
do 5.3.2010 bude kancelář obecního
úřadu, z důvodu čerpání řádné dovolené,
uzavřena. V tomto týdnu nebude možné
hradit poplatky, provádět ověřování
podpisů, listin, přihlašování k trvalému
pobytu, výpisy CzechPOINT.
• V pátek 12.3.2010
se uskuteční
opakování sokolského Lelkování,
tentokrát v zasedací místnosti OÚ od
17.00 hod.. Jsou vítání všichni od 20 do
100 let a možná i výše. Program:
slavnostní zahájení a přivítání hostů,
výstava historických a současných
fotografií, promítání filmů a fotografií z
historie lelekovického Sokola, diskuze.
Výbor TJ Sokol Lelekovice prosí nejen
návštěvníky této besedy, ale všechny
obyvatele Lelekovic, o zapůjčení
jakýchkoliv dokumentů či fotografií týkající
se Sokola.
• Zájemci o využití tělocvičny na cvičení
mohou kontaktovat p. Leciána, tel: 604
826 122.
• Studio „L“ ve spolupráci s TJ Sokol Leleko

kovice pořádá v termínu 31.7.-14.8.2010
letní dětský tábor pro děti od 8 do 14 let.
Více na www.taborl.wz.cz nebo na tel. 604
826 122 - p. Lecián.
• Letošní zima nám opět ukázala, co umí a
co k ní obvykle patřilo. OÚ děkuje všem,
kteří v zimě ošetřovali chodníky u svých
nemovitostí. Doufejme, že se již jaro bez
dlouhého otálení ujme své vlády. Zmizí
hromady sněhu a ujetého ledu a objeví
se množství posypového materiálu, který
již na komunikacích nebude k užitku.
Spíše bude obtěžovat tím, že
se bude prášit do oken. Obec
již jedná o úklidu silnic. Před
svým prahem (chodník před
domem) si třeba zamete
každý sám. Pokud nám
zavoláte, smetené hromádky štěrku
odvezeme pro další využití.
• Řidiči pozor !!!!! Od srpna do listopadu
2009 byla v naší obci provedena 6 x
kontrola dodržování
stanovených limitů rychlosti a
bylo zjištěno 21 přestupků. V
prosinci 2009 byla provedena
kontrola 1 x a byl zjištěn 1 přestupek.
• Inzerát: Prodám golfový kočárek vínově
červené barvy používaný dva měsíce,
bližší informace na tel.č. 777 736 668.

