která byla budována za nadšené pomoci členů TJ i občanů.
Veškerá činnost se tak přenesla do nové budovy. A konečně bylo uvedeno do provozu i
vysněné kino pro veřejnost. Bohužel, to už naše země byla od roku 1939 německým
protektorátem a v Evropě zuřila Německem vyvolaná válka. ČOS byla jako nespolehlivá
organizace v roce 1941 zakázána. K obnovení činnosti došlo po skončení války v květnu
1945, kdy se vrátil z koncentračního tábora starosta TJ E. Novotný. Pod jeho vedením
byla obnovena činnost v celém rozsahu. Pořádala se veřejná cvičení, divadelní
představení, zábavy i plesy, dobrou činnost měl oddíl volejbalu. Po roce 1948 s
následným sjednocením tělovýchovy do ČSTV byla činnost ztížena materiálními i
organizačními podmínkami. TJ i tak dokázala svoji prospěšnou práci udržet na dobré
úrovni a ještě navíc postavit na Babím lomě rozhlednu. (Byla předána veřejnosti v roce
1961.) Organizovala cvičení na spartakiády. Sportovní družstva odbíjené a hokeje
reprezentovala TJ v okresních a krajských soutěžích. Tělocvičné akademie na konci roku
byly spojeny s Mikulášskými nadílkami pro děti. Nezapomenutelné byly pobyty
turistického oddílu ve Vys. Tatrách. Postupně byla v sokolovně provedena změna
lokálního vytápění na ústřední topení, obnovena elektroinstalace, vybudována nová
studna a v posledních letech i přípojka obecního vodovodu. Od roku 1983 se zlepšila
finanční situace, když TJ převzala brněnský jezdecký oddíl a současně byla povolena
hospodářská činnost. Jezdecký oddíl kromě jezdeckého sportu měl i malé hospodářství.
Soutěžemi parkuru se TJ stala známou v celém kraji, neboť jezdci oddílu se umísťovali
často na předních místech. Po roce 1990 byla TJ znovu začleněna do svazku ČOS již
bez jezdeckého oddílu a také bez oddílu fotbalu a hokeje. Hospodářská činnost byla
zrušena. V nových podmínkách se činnost soustřeďuje hlavně na sport: volejbal a
rekreační sálové sporty. Aktivní je turistický oddíl a vynikající výsledky má žákovské
gymnastické družstvo, které důstojně reprezentuje naši TJ a také obec na župních a
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chybí peníze. Dotace nestačí a sponzoři se také nevyskytují. Jen dobrá spolupráce se
Zastupitelstvem obce umožnila např. výměnu oken, když obec poskytla TJ výhodnou
bezúročnou půjčku s delší dobou splatnosti. Každoročně obec poskytuje sokolu dotaci
na činnost, která pomáhá při krizovém stavu. Tělocvičnou a sportovní činností, ale i
kulturně společenskými akcemi TJ Sokol v průběhu 90 let významným způsobem
doplňovala a zpříjemňovala občanům život v obci. Proto patří poděkování všem
činovníkům TJ žijícím i již nežijícím, kteří se na práci TJ od jejího vzniku podíleli. TJ
Sokol lze jen přát, aby stejně bohatou činnost měla i v dalších letech.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 10.7., 24.7.,

• Provoz MŠ po hlavních prázdninách

7.8., 21.8., 4.9. 2009.
• Obecní úřad upozorňuje občany, že dle
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
jsou nájemci povinni každé otevření
hrobu předem hlásit na obecním úřadě.
Po uložení ostatků nebo urny musí
provést na OÚ zápis do přílohy smlouvy.
Dále upozorňujeme na povinnost
udržovat pronajatá hrobová místa v
řádném stavu.
•Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od soboty 22.8. do
soboty 29.8.2009. Během prázdnin bude
ještě některý den zavřeno-sledujte
nástěnky, obecní rozhlas, web.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje od 10.7. do 17.7.
2009 dále pak neordinuje od 3.8. do
7.8.2009 a od 24.8. do 28.8.2009. Akutní
případy ošetří MUDr. Drahoš, Poliklinika
Kuřim.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 13.7. do 19.7.2009 a od
10.8. do 14.8.2009. Zastupuje MUDr.
Lukáš Pospíšil ml., Posádková poliklinika
Brno, ul. Chodská, tel.č. 973 443 369.
• Dětská lékařka MUDr. Jitka Dirhanová

bude zahájen v úterý 1. září 2009.
Papírovou formu přihlášky do školní
jídelny přijímá MŠ o hlavních
prázdninách do 10. července.
Odevzdáním přihlášky bude Vaše dítě
automaticky přihlášeno ke stravě v MŠ
od 1.9., v ZŠ od 2.9.2009. Pokud
budete chtít odběr obědů od jiného
data, je třeba provést klasickou
odhlášku. Odhlášky stravy přijímáme od
pondělí 31.8.2009 v době od 8.00-15.00
hod.. Informace a fotografie ze
vzdělávacích akcí uplynulého škol. r.
na www.mslelekovice.xgz.cz.. Najdete
zde povídání o průběhu projektu „Máme
rádi zvířata“, vyhodnocení dotazníku
pro rodiče nebo článek o podpoře naší
školy veřejností.
• Slavnostní zahájení nového školního
roku ZŠ Lelekovice bude v úterý 1. září
2009 v 8.00 hod. ve škole. Prvňáčci
aktovky s sebou.
• Na květnovém jarním bazaru „blešáku“
se vybralo 5.000,- Kč. Peníze byly
věnovány na opravu varhan v
lelekovickém kostele. Dárcům srdečně
děkujeme.
• Diakonie Broumov děkuje všem
občanům za věcné dary do

Mladší žactvo v celonárodním boji
Poslední květnový víkend byl pro mladší žactvo, které soutěží v sokolské
všestrannosti, velkou událostí. V Brně se konalo republikové finále a lelekovický
Sokol tam měl také svoje reprezentanty. Katka Geierová, Matěj Přikryl, Lukáš
Pospíšil si svoji účast vybojovali na župních přeborech - plaveckých, gymnastických a
atletických. Už to, že jsme měli tři zástupce, je úspěch, kterým se jiné tělovýchovné
jednoty nemohou pochlubit. Nominaci si zasloužili svými výkony v plavání na 25
metrů, ve šplhu, přeskoku, na hrazdě, v prostných, na kladině či kruzích, v bězích na
60 a 300 metrů, skoku dalekém a hodu. Župní soutěže probíhaly od ledna do
poloviny dubna a žáci se na všechny disciplíny pilně připravovali. Trénovali svoje
gymnastické sestavy, zlepšovali svoje atletické výkony. Finálový víkend byl sice z
hlediska počasí velice nevlídný, téměř nepřetržitě pršelo, ale na elánu to našim
sokolíkům neubralo, což dokladuje i skutečnost, že si naše sokolská organizace
odvezla - v rukou Lukáše Pospíšila - bronzovou medaili. Gratulaci a uznání si však
zaslouží i všichni ostatní jmenovaní, protože přípravě věnovali spoustu svého
volného času a snaha se přece cení.
Dodejme ještě, že naše organizace je v sokolských soutěžích všestrannosti
dlouhodobě úspěšná - máme mezi námi dva republikové mistry a několik medailistů v
jednotlivých disciplínách. SOKOL na přípravě svých reprezentantů spolupracuje se
základní školou.
Dušan Peterka - náčelník TJ Sokol Lelekovice
Z činnosti jednotky JSDH Lelekovice
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás v krátkosti seznámil s činností lelekovických hasičů
ve druhém čtvrtletí roku 2009. V průběhu dubna byla provedena
rekonstrukce šatny pro členy jednotky SDH obce, dále bylo provedeno
vymalování všech garáží požárních vozidel. V polovině května jsme
oslavili výročí 125. let Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice. Byly provedeny ukázky
zásahů jak na dopravní nehodu tak na požár automobilu. Této akce se zúčastnili
dobrovolní hasiči z Tišnova, kteří předvedli nový požární automobil CAS 20 - Tatra 815
Terrno, dále dobrovolní hasiči z Útěchova s historickým vozidlem Zil, Dolních Louček,
Vranova aj.
Co se týče činnosti jednotky PO, do dnešního dne jsme zasahovali u třech
událostí. Jednalo se o požár posedu mezi Lelekovicemi a Jehnicemi, jednou jme
asistovali Hasičskému záchrannému sboru při záchraně osoby na Babím lomě a jednou
jsme prováděli úklid spadeného stromu přes komunikaci v Lelekovicích. V březnu jsme
absolvovali protiplynový polygon v Brně - Líšni, dále jsme prováděli teoretické školení a
pravidelný praktický výcvik s technikou. V polovině června jsme spolu s ostatními
jednotkami hasebního obvodu požární stanice Lidická absolvovali výcvik zaměřený na
společný zásah s vrtulníkem Policie ČR v případě lesního požáru.

Informace
Prodejna R.Dvořák-otevírací doba - Po-Pá od 7.00-17.30 hod., So od 7.00-11.00 hod.,
tel.č. 541 232 230
Prodejna Gusto-otevírací doba - Po-Pá od 7.00-17.30 hod., So od 7.00-11.00 hod., Ne
od 7.00-10.00 hod., tel.č. 541 232 047
Řeznictví Štulpa&synové-otevírací doba - Po-zavřeno, Út a Čt od 8.00-12.00 hod., od
14.00-17.00 hod., St a Pá 7.30-12.00, od 14.00-17.00 hod., So od 7.30-11.00 hod..
Hotel Babí lom-otevírací doba - Ne-Čt od 11.00-22.00, Pá a So od 11.00-24.00 hod.,
ubytování NON-STOP na tel.č. 776 760 691, 541 232 366, více na www.hotel-babilom.cz
Pizzerie u Kalvodů-otevírací doba - Ne-Čt od 11.00-23.00, Pá a So od 11.00-24.00 hod.
Možnost objednání menu (Po-Pá) i s rozvozem po Lelekovicích v ceně 70,- Kč, tel.č. 541
232 415, více na www.pizza-ukalvodu.cz
Hostinec na Poňavě-otevírací doba denně od 11.00-22.00 hod., tel.č. 739 062 819
Opravna obuvi, čistírna oděvů-sběrna-Bajgl Bohumil, provozní doba - So od 7.0012.00 hod., tel.č. 541 232 066
Ekodvůr Lelekovice-provozní doba - St 16.00-18.00 hod., So 9.00-12.00 hod., tel.č. 774
274 681, 774 274 682
Kominíci-p. Roháček-tel.č. 604 852 718, p. Drlíček-tel.č. 739 290 829
Vývoz fekálií-p. Nešetřil-tel.č. 604 944 298, 516 437 317, p. Krejčíř tel.č. 608 732 600
Pošta Lelekovice-Po-Pá od 8.00-11.00 hod., od 13.00-17.00 hod. tel.č. 541 232 115
Obecní knihovna-půjčovní doba - úterý od 14.00 do 18.00 hod. Upozornění !!!
V úterý 7. července bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.
MVDr. Dagmar Vršková oznamuje zahájení provozu VETERINÁRNÍ ORDINACE pro
malá zvířata. Ordinační hodiny: Po-Pá 18:00-20:00. Kontakt Veterinární ordinace
XENOPUS, Lelekovice 409 (u trati), tel: 775 240 909, www.xenopus.cz.
Zastupitelé obce, zaměstnanci obecního úřadu, kolektiv ZŠ a MŠ se školní kuchyní přejí
všem příjemné prožití dovolených, dětem krásné prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků a načerpání energie pro nový školní rok.
Z OBECNÍ KRONIKY - 90 let od založení TJ Sokol Lelekovice
Před 90 lety byla založena členy Čtenářsko-vzdělávacího
spolku tělocvičná jednota Sokol. Ustavující valná hromada se
konala v květnu 1919 v hostinci K. Leichera za přítomnosti 75 členů
a 2 zástupců župy J. Vaníčka z Brna. Prvním starostou byl zvolen mlynář Jan Slavíček,
náčelníkem rolník Arnošt Huška, náčelnicí A. Buchtová a pokladníkem Fr. Zouhar. Od
svého založení byla činorodou jednotou, která organizovala cvičení dospělých, dorostu a
hlavně žactva. Navázala také na tradici Čtenářského spolku v pořádání divadelních
představení, pořádala besedy, přednášky, plesy, hody a velké Národní pouti. Cvičenci se
účastnili od roku 1926 všech sokolských sletů včetně těch největších v r. 1938 a 1948.
Největší úspěch pro TJ však znamenalo postavení a otevření sokolovny v roce 1940,
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představení, pořádala besedy, přednášky, plesy, hody a velké Národní pouti. Cvičenci se
účastnili od roku 1926 všech sokolských sletů včetně těch největších v r. 1938 a 1948.
Největší úspěch pro TJ však znamenalo postavení a otevření sokolovny v roce 1940,

která byla budována za nadšené pomoci členů TJ i občanů.
Veškerá činnost se tak přenesla do nové budovy. A konečně bylo uvedeno do provozu i
vysněné kino pro veřejnost. Bohužel, to už naše země byla od roku 1939 německým
protektorátem a v Evropě zuřila Německem vyvolaná válka. ČOS byla jako nespolehlivá
organizace v roce 1941 zakázána. K obnovení činnosti došlo po skončení války v květnu
1945, kdy se vrátil z koncentračního tábora starosta TJ E. Novotný. Pod jeho vedením
byla obnovena činnost v celém rozsahu. Pořádala se veřejná cvičení, divadelní
představení, zábavy i plesy, dobrou činnost měl oddíl volejbalu. Po roce 1948 s
následným sjednocením tělovýchovy do ČSTV byla činnost ztížena materiálními i
organizačními podmínkami. TJ i tak dokázala svoji prospěšnou práci udržet na dobré
úrovni a ještě navíc postavit na Babím lomě rozhlednu. (Byla předána veřejnosti v roce
1961.) Organizovala cvičení na spartakiády. Sportovní družstva odbíjené a hokeje
reprezentovala TJ v okresních a krajských soutěžích. Tělocvičné akademie na konci roku
byly spojeny s Mikulášskými nadílkami pro děti. Nezapomenutelné byly pobyty
turistického oddílu ve Vys. Tatrách. Postupně byla v sokolovně provedena změna
lokálního vytápění na ústřední topení, obnovena elektroinstalace, vybudována nová
studna a v posledních letech i přípojka obecního vodovodu. Od roku 1983 se zlepšila
finanční situace, když TJ převzala brněnský jezdecký oddíl a současně byla povolena
hospodářská činnost. Jezdecký oddíl kromě jezdeckého sportu měl i malé hospodářství.
Soutěžemi parkuru se TJ stala známou v celém kraji, neboť jezdci oddílu se umísťovali
často na předních místech. Po roce 1990 byla TJ znovu začleněna do svazku ČOS již
bez jezdeckého oddílu a také bez oddílu fotbalu a hokeje. Hospodářská činnost byla
zrušena. V nových podmínkách se činnost soustřeďuje hlavně na sport: volejbal a
rekreační sálové sporty. Aktivní je turistický oddíl a vynikající výsledky má žákovské
gymnastické družstvo, které důstojně reprezentuje naši TJ a také obec na župních a
republikových přeborech. Sokolovna je zásluhou současného výboru udržována ve velmi
dobrém stavu. Nová okna, nářaďovna, rekonstrukce suterénu v pavilonu. Internetové
spojení a pokusné místní televizní vysílání, to je další nová náplň v činnosti. Nastaly však
opět finanční problémy. Neuvěřitelné zdražení energetických zdrojů nemůže TJ hradit jen
ze svých prostředků, protože je nemá. Sokolovna potřebuje také umývárnu pro
sportovce, kterých se v sokolovně vystřídá měsíčně kolem 200 s výjimkou léta. Jenže
chybí peníze. Dotace nestačí a sponzoři se také nevyskytují. Jen dobrá spolupráce se
Zastupitelstvem obce umožnila např. výměnu oken, když obec poskytla TJ výhodnou
bezúročnou půjčku s delší dobou splatnosti. Každoročně obec poskytuje sokolu dotaci
na činnost, která pomáhá při krizovém stavu. Tělocvičnou a sportovní činností, ale i
kulturně společenskými akcemi TJ Sokol v průběhu 90 let významným způsobem
doplňovala a zpříjemňovala občanům život v obci. Proto patří poděkování všem
činovníkům TJ žijícím i již nežijícím, kteří se na práci TJ od jejího vzniku podíleli. TJ
Sokol lze jen přát, aby stejně bohatou činnost měla i v dalších letech.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 10.7., 24.7.,

• Provoz MŠ po hlavních prázdninách

7.8., 21.8., 4.9. 2009.
• Obecní úřad upozorňuje občany, že dle
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
jsou nájemci povinni každé otevření
hrobu předem hlásit na obecním úřadě.
Po uložení ostatků nebo urny musí
provést na OÚ zápis do přílohy smlouvy.
Dále upozorňujeme na povinnost
udržovat pronajatá hrobová místa v
řádném stavu.
•Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od soboty 22.8. do
soboty 29.8.2009. Během prázdnin bude
ještě některý den zavřeno-sledujte
nástěnky, obecní rozhlas, web.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje od 10.7. do 17.7.
2009 dále pak neordinuje od 3.8. do
7.8.2009 a od 24.8. do 28.8.2009. Akutní
případy ošetří MUDr. Drahoš, Poliklinika
Kuřim.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 13.7. do 19.7.2009 a od
10.8. do 14.8.2009. Zastupuje MUDr.
Lukáš Pospíšil ml., Posádková poliklinika
Brno, ul. Chodská, tel.č. 973 443 369.
• Dětská lékařka MUDr. Jitka Dirhanová

bude zahájen v úterý 1. září 2009.
Papírovou formu přihlášky do školní
jídelny přijímá MŠ o hlavních
prázdninách do 10. července.
Odevzdáním přihlášky bude Vaše dítě
automaticky přihlášeno ke stravě v MŠ
od 1.9., v ZŠ od 2.9.2009. Pokud
budete chtít odběr obědů od jiného
data, je třeba provést klasickou
odhlášku. Odhlášky stravy přijímáme od
pondělí 31.8.2009 v době od 8.00-15.00
hod.. Informace a fotografie ze
vzdělávacích akcí uplynulého škol. r.
na www.mslelekovice.xgz.cz.. Najdete
zde povídání o průběhu projektu „Máme
rádi zvířata“, vyhodnocení dotazníku
pro rodiče nebo článek o podpoře naší
školy veřejností.
• Slavnostní zahájení nového školního
roku ZŠ Lelekovice bude v úterý 1. září
2009 v 8.00 hod. ve škole. Prvňáčci
aktovky s sebou.
• Na květnovém jarním bazaru „blešáku“
se vybralo 5.000,- Kč. Peníze byly
věnovány na opravu varhan v
lelekovickém kostele. Dárcům srdečně
děkujeme.
• Diakonie Broumov děkuje všem
občanům za věcné dary do

