_LELEKO

3_4_2018 NA KOREKTURU POSLEDNÍ.qxd

22.2.2018

8:42

Page 1

LELEKOVICE

březen
duben

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

www.lelekovice.cz

PASEKY
V roce 2013 byla zahájena pravidelná péče
o Významný krajinný prvek Paseky. Mezi první
aktivity patřila redukce náletových dřevin a strojní
mulčování ploch nejvíce postižených odumřelou
organickou hmotou (stařinou) i agresivní třtinou
křovištní.
Během pěti let se provádění nezbytných činností
(na ploše cca 6 ha) ustálilo a to v závislosti na
svažitosti terénu a dostupnosti jednotlivých míst.
Jedná se o strojní kosení, včetně sběru
pokosené trávy, strojní kosení s následným
ručním shrabáním, včetně svozu sena a o ruční
kosení silně svažitých a nepřístupných míst křovinořezem. Pokosená organická hmota se ukládá na
dočasné meziskládky, ze kterých je postupně
odvážena do kompostárny u Malhostovic.
V loňské sezoně nebylo na nejprudší části
západního svahu (pruh podél lesa) kosení provedeno. Důvodem byla snaha o vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro život a rozvoj hmyzu.
V následujících letech se budou místa těchto
nekosených segmentů střídat, aby byla péče
o louky zajištěna rovnoměrně ve všech místech
a současně byly průběžně zachovány plochy
s kvetoucími bylinami.

Vytvoření příznivých podmínek pro existenci
hmyzu je v současné době mimořádně důležité,
neboť v poslední době prudce klesá početnost
jedinců v populacích jednotlivých druhů. Výzkum
ve více než sto přírodních lokalitách západní
Evropy prokázal pokles u jednotlivých druhů,
v období mezi rokem 1989–2013, až o 80 %
(časopis Respekt č. 30/2017). Situace v Česku
nebude jiná. Můžeme tyto informace odmítnout
jako nevěrohodné, ale vzpomeňme na dobu před
několika málo desítkami let, kdy řidiči museli
z předních skel aut často umývat zbytky hmyzu.
Dnes už nic takového nezažíváme. Důsledky si
lze jen těžko představit, na počtu hmyzožravých
druhů ptáků to již lze pozorovat.
Jedna z mála možností, jak tomu alespoň
částečně čelit, je ochrana a obnova lokalit, kde
na květných loukách není používána chemie.
Právě takovým místem jsou Paseky. S údržbou
nám významně pomáhá Agentura ochrany
přírody a krajiny, která nám každoročně přiděluje
dotaci, jež hradí část nákladů. Další náklady
hradí obec.
Pasivita a únik do virtuálního světa nám nijak
nepomohou!
Petr Starý
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VYHLÍDKA A MÍSTO ODPOČINKU NA PASEKÁCH
Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat studii
a následně projekt na výstavbu odpočinkového
místa na Pasekách. Vyhlídka je umístěna na obecním pozemku, termín realizace zatím nebyl
naplánován. Ale po přečtení následujících řádků
se i vy na pěkné posezení určitě začnete těšit.
Z průvodní zprávy Architektonické kanceláře
Burian-Křivinka vybíráme:
„... Stráně na Pasekách se mírně sklání k jihu do
údolí říčky Ponávky. Z horních poloh Pasek se
otvírají pohledy na zvlněnou kopcovitou krajinu, do
které jsou vklíněny Lelekovice a v dálce tušíte
Brno. Za jasných dnů je na obzoru vidět hřbet
Pálavských vrchů, které mají podobné složení
teplomilných dřevin a bylin jako zde na
Pasekách.

Návrh posezení a vyhlídky je záměrně navržen
v přímém protikladu oproti blízké rozhledně na
Babím lomu. Nemá smysl, aby výhled konkuroval
této rozhledně, která o 150 m výše nabízí zcela
jiné rozhledy. Má smysl ale vytvořit místo pro příjemné posezení, úkryt před povětrností, sluncem
a třeba jen pro potěchu.
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Tvar je inspirován starými přístřešky na
odpočinek z proutí nebo ještě staršími přístřešky
z „mamutích klů“. Konstrukce pro vyhlídkovou
plošinu je vytvořena z pevných sbíjených vazníků,
na které jsou položeny hrubě opracované tenké
kmeny odolných akátů. Vyhlídková plošina
o velikosti 5 × 4 m se schodem na sednutí má podlahu z hrubě opracovaných akátových prken ve
výšce 3,46 m nad upraveným terénem. Je přístupná po dřevěném schodišti a samozřejmě z důvodu
bezpečnosti je chráněna zábradlím. Pod vyhlídkovou plochou na spodní straně vazníků je přibitý
dřevěný podhled, který chrání sedící před
povětrností i sluncem a celou konstrukci ztužuje.
Stůl a dvě lavice pod klenbou přístřešku jsou
navrženy z masivního akátového dřeva, plocha pod
stolem je zpevněna kamennými placáky a u cesty
je do kamene vložena mělká ocelová mísa na oheň
ze silnostěnného Cortenu – rezavějící oceli. Kolem
ohniště jsou umístěny masivní dřevěné špalky na
sednutí. Lehce zvlněná kamenná zídka vyrovnává
svažující se terén a slouží také k posezení
a odpočinku...“
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POUTNÍ CESTA SEDMI RADOSTÍ PANNY MARIE
Putování má v historii dlouhou tradici. Poutě měly
různá zaměření, byly vykonávány jako prosebné,
děkovné či byly ukládány jako pokání. I v našem
okolí se jedna taková cesta nacházela a pomalu
upadla v zapomnění. Díky Pavlu Jordanovi
a svazku obcí Ponávka, budeme mít v brzké
budoucnosti možnost po obnovené stezce putovat znovu.
Začátek cesty u kapličky v České a její konec
u kostela Narození Panny Marie spojují dvě místa
zasvěcená Panně Marii.
Poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“ bude
realizována na trase mezi lelekovickým kostelem
sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny
Marie ve Vranově. Cesta bude lemována sedmi
kapličkami symbolizujícími radosti Panny Marie.
Bude doplněna poznávací stezkou v Lelekovicích
s vyhlídkou na kostel a stezkou vedenou kolem
Vranova, která nabízí vyhlídku na panorama kostela
s klášterem.
Autorem kapliček z umělého kamene je brněnský
kameník a restaurátor Jiří Zimovčák. Každá
kaplička bude zdobena obrazy lelekovického
malíře a výtvarníka Milivoje Husáka a zezadu
osazena tabulkou se jmény donátorů a QR kódem
po jehož načtení se dostanete k informacím
o kapličce a zastavení, pan Jordan plánuje oslovení

některého z herců brněnských divadel a namluvení
informací k poslechu. Každou kapličku postupně doplní dřevěné lavičky. U třetího zastavení je
plánována rekonstrukce lesní studánky. Původně
měla být kaplička u Vranova realizována jako
funkční zvonička se zvonem z dílny Petra Rudolfa
Manouška. Postupně se ale autoři projektu
rozhodli, z důvodu možného obtěžování obyvatel
Vranova zvoněním, od tohoto úmyslu upustit
a namísto zvoničky instalovat sedmou kapličku
s obrázkem.
Upoutávku na poutní cestu a informační tabuli
naleznou turisté a návštěvníci regionu také
u vlakového nádraží v České, na návsi
v Lelekovicích a ve Vranově u kostela.
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Poutní cesta svojí délkou, situovaností a profilem
bude vytvářet krásný prostor nejen pro duchovní
uspokojení, rozjímání a meditaci, ale stane se
i příjemnou a bezpečnou vycházkovou trasou pro
malé i velké návštěvníky regionu s řadou výhledů
a přírodních zajímavostí.
Kdo nestihl prezentaci celého projektu v půlce
února v obecním sále v Lelekovicích, může se
s projektem a průběhem jeho realizace seznámit
na stránkách:
www.sedmiradostnacesta.com
Najde zde i informace o možnosti donátorství
obnovy poutní cesty. Pokud chcete přispět,
pospěšte si, kapliček není až tak mnoho.
Jarmila Gladišová, Studie o obnovení poutní stezky

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Jako každý rok se v lednu vydalo 34 žáků naší
školy do Hynčic pod Sušinou na lyžařský výcvik.
Zimní výuka probíhala v dopoledních a odpoled-

ních hodinách pod vedením instruktorů. V době
mimo sjezdování měly děti doplňkový program
spojený s horami. Sněhové podmínky byly stejné jako minulý rok. Jen byla větší zima. To nic
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nezměnilo na tom, že si jak děti, tak pedagogický dozor týden na horách společně užili.
LOGICKÉ HRY

Ve středu 14. února vyměnili žáci učebnice za
různé deskové hry. Mohli si vyzkoušet hry známé,
tak i ty méně známé jako UBONGO, Calisto,
Dixit, Carcasone, Chytrá lokomotiva.
Zároveň ve škole probíhal turnaj v piškvorkách
(1.–3. ročník) a šachu (4. a 5. ročník). Šachy jsou
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jednou z nejpopulárnějších her světa. Hrají je miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní
a sportovní podobě. Zlepšují kvalitu myšlení
a pomáhají rozvinout příznivé charakterové vlastnosti.
Šachy: 1. místo Jan Pacek, 2. místo Lukáš
Vaverka, 3. místo Martina Taslerová.
Piškvorky: 1. místo Kryštof Směták, 2. místo
Lukáš Pochop, 3. místo Milan Lisý.
Vítězové obdrželi diplomy, které jim vytvořili
spolužáci v počítačovém kroužku.
A na co se, krom výuky, mohou těšit žáci
v následujících měsících? Určitě na olympijský
týden, také na zajímavá divadla a exkurze. Na
vynášení Morany a mnoho dalších věcí, které jim
jejich pedagogové připravují.
Alice Kis, ZŠ Lelekovice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY
V zimním období byla na základě výsledků
provedených zkoušek dokončena revize projektu
mostu v ulici Na Hrázi. Práce pokračují při snaze
o minimalizování omezení provozu. Stále platí
výzva uživatelům mostu, aby při průjezdu stavbou
dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali dopravní
značení a řídili se pokyny pracovníků stavby.

Zastupitelé obce projednávají vypracování
projektových dokumentací podle návrhů Ing.
arch. Gustava Křivinky na výstavbu nové
hasičské zbrojnice a na stavbu nového ekodvora
se zázemím pro techniku údržby obce. Součástí
projektu je i řešení nedostatku parkovacích míst
ve středu obce. Vypracované projektové dokumentace při zveřejnění dotačních titulů zvyšují
šanci na získání dotací.

Brněnská společnost FRAMA pokračuje na
realizaci akce „Nadstavba mateřské školy“.
V zimě prováděli zemní práce a základy pro nosnou konstrukci stavby. Nyní již budou probíhat
práce nad zemí, takže bude lépe vidět, jak stavba
pokračuje. Zůstane zachován vymezený koridor
pro přístup do školky i pro zásobování kuchyně.
Zvýšená opatrnost při průchodu stavbou je
i nadále nezbytná.

Na letošní rok připadá výročí 730 let od
první písemné zmínky o naší obci –
v darovací listině Hartmana z Holštejna sepsané
dne 21. 5. 1288 je jako svědek uváděný Heřman
z Lelekovic. K této příležitosti je od prosince
2015 připravováno vydání informačně – propagační publikace o Lelekovicích. Hlavním koordinátorem přípravy knihy je RNDr. Martin Culek.

Obec získala dotaci z programu EFEKT
2018, který vypsalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, s čerpáním finanční podpory do
výše 1,719.059 Kč. Díky této podpoře nás
v letošním roce čeká náhrada stávajících svítidel
veřejného osvětlení novými, s vyšší světelnou
účinností, menší poruchovostí a nižší spotřebou.
Nejdříve je nutno připravit výzvu veřejné soutěže
a vybrat realizační firmu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vydávání přihlášek do mateřské školy proběhne
v květnu 2018. Informace o termínu a kritériích
přijímání budou zveřejněny v měsíci dubnu na
tabuli obce i mateřské školy a v příštím čísle
Zpravodaje.

Jaroslav Diviš, starosta

Děti a kolektiv zaměstnanců z mateřské školy
zvou babičky a dědečky k posezení ke dni žen.
8. března v 10:00 hod. v Obecním sále nad
samoobsluhou.
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EKODVŮR
Se změnou zimního času na letní, tedy od
25. března 2018, se prodlužuje středeční
otevírací doba do 18:00 hodin.
Stavební suť se začne odebírat dle počasí od 3.
dubna 2018.
Biokontejnery budou po obci rozmístěny od 3.
4. 2018, taktéž v ekodvoře bude velký kontejner
na bio. Vývoz hnědých kontejnerů – pondělí
a čtvrtek.
Velkoobjemový odpad se bude odebírat
v sobotu 7. dubna.
Do kontejnerů na sklo nepatří drátěné sklo,
zrcadla, znečistěné sklo od barev, keramika –
toto lze uložit v ekodvoře.
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Na webovém portálu JMK – www.kr-jihomoravsky.cz – najdete, jaké dokumenty musí
žadatel dodat poskytovateli dotace. Formuláře
příloh jsou na adrese:
www.dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants
Žádosti lze sice podávat elektronicky, ale nezbytně také v listinné podobě. Dokumenty musí být
odevzdány v obálce A4, nadepsané dle textu
v krajské výzvě. Mohou se posílat poštou nebo
předat osobně do kanceláře č. 321 nebo na
podatelně.
Po dobu sběru žádostí bude na Krajském úřadě
k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde
bude možné formuláře žádosti elektronicky vyplnit
(po předchozí domluvě).

Brány, plot ani plocha kolem ekodvora
NEJSOU odkládací plocha pro odpad.
Irena Wolfová

Adresa poskytovatele dotace:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám. 3, 601 82 Brno.

ÚKLID KOMUNIKACÍ
Dříve než dorazí Technické služby Kuřim
a vyčistí po zimě místní komunikace, můžete
si zamést štěrk na silnici na hromádky, zavolejte
na úřad 541 232 162, zaměstnanci obce
je odvezou.

Pokud vás informace o možnosti čerpat dotaci
na výměnu starého kotle zaujala a uvažujete o ní,
nabízíme kontakty na osoby z Krajského úřadu,
se kterými můžete věc dále konzultovat.
Ing. Tereza Rosypalová,
rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz,
tel.: 541 651 371
Bc. Jana Skácelová, skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Anna Gelová, gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231;
Bc. Kateřina Fafílková,
fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz,
tel.: 541 651 425

S VÝMĚNOU KOTLE
POMŮŽE DOTACE
Kotlíkové dotace jsou evergreenem několik let, ale
možná nevíte, že o ně ještě stále můžete žádat. Na
jednání Komise pro regionální rozvoj JMK jsem
získala informaci, že sběr žádostí potrvá až do
31. října 2018.

Eva Peterková,
členka Komise pro regionální rozvoj JMK

OSVĚTOVÉ OKNO
KANALIZACE
V roce 2013 byla v obci dokončena výstavba
řadu „A“ splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. V loňském roce pak byl dobudován
sběrač „B“ kanalizace, který odvádí splaškové
vody z oblasti spádované k České, svádí je do
čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody
zpět do stoky „A“ k následnému čištění na ČOV
Lelekovice.
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Obec na výstavbu obou stok i ČOV získala
dotace. Na sběrač „B“ ve výši cca 4,745 mil. Kč
z celkové částky přibližně 8,5 mil Kč bez DPH.
Podmínkou definitivního přiznání dotace je
doložení splnění závazných ukazatelů. Jedním
z nich je prokázání počtu občanů napojených na
nově vybudovanou stoku v období do června
2018. V současné době je připojeno pouze
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40 obyvatel ze 116. Na stoce „A“ je ještě několik
nepřipojených domů.
Při nesplnění podmínek závazných ukazatelů bude dotace obci krácena, případně
i odebrána. Může nastat případ, že obec
bude muset finanční podporu vrátit !
Žádáme proto všechny občany, aby v co
nejkratším možném termínu své nemovitosti na splaškovou kanalizaci připojili
a s obcí uzavřeli smlouvu o odvádění
splaškových vod.
Všichni nepřipojení vlastníci nemovitostí budou
v nejbližší době opět obesláni s výzvou k připojení na kanalizaci, kde budou seznámeni se
zněním příslušného zákona, který ukládá povinnost
napojení stavby na veřejnou kanalizaci. Dozví se
i podmínky, které musí jiný způsob likvidace odpadních vod splňovat. Budou poučeni o možnostech
kontrol ze strany úřadů (příslušným vodoprávním
úřadem, popř. Českou inspekcí životního
prostředí). V případě neplnění zákonných povinností se vystavují možnosti vyměření nepříjemné
pokuty, i opakovaně. Fyzická osoba, která vypouští
odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně
nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump
v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč (zákon 254/2001 Sb.,
§ 118, odst. 1 a 3).
Ke kontrolám může být přistoupeno i u nemovitostí,
u kterých je důvodné podezření, že sice mají s obcí
uzavřenu smlouvu o odvádění splaškových vod, ale
neprovedli napojení na splaškovou stoku a splašky
nadále odtékají do kanalizace dešťové nebo se
vsakují do okolí.
Nemusíme snad zmiňovat, že připojením nemovitostí ke splaškové kanalizaci, výrazně přispíváme ke
zlepšení životního prostředí nejen v naší obci, ale
i v okolí toku Ponávky pod Lelekovicemi.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Obec Lelekovice

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
Obce vydávají obecně závazné vyhlášky, ve kterých
stanovují pravidla pro zlepšení podmínek života pro
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co nejvíce svých občanů. Jinak řečeno – slouží
k ochraně bezpečnosti, zdraví, pořádku a majetku.
I Lelekovice mají takové vyhlášky, kterými se snaží
časovým či místním omezením či zákazem určitých
činností zlepšovat kvalitu životního prostředí v obci.
Například vyhlášku č. 1/2011 o veřejném pořádku
či obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o spalování suchého rostlinného odpadu.
Vyhlášky obsahují i sankce za jejich porušování.
Někomu se může zdát, že jsou „bezzubé“, že není
možné prohřešky postihovat, neboť obec sama
pokuty udělovat nemůže…
Ale není tomu tak! Máme zde první vlaštovku.
Nedávno byla v obci udělena pokuta za pálení
rostlinného odpadu mimo vyhláškou povolené
dny. Obec má uzavřenu smlouvu s Městskou
policií Brno, která tyto prohřešky proti vyhláškám
řeší.
Nechceme zde nikoho nabádat k udávání spoluobčanů. Bude lepší, když se s danými vyhláškami
seznámíme, budeme se podle nich chovat
a svým chováním nebudeme zavdávat důvody ke
stížnostem.
Vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
je najdete na webu obce:
www.lelekovice.cz/obecni-urad/dokumentyobce/vyhlasky-obce/
V souvislosti s připravovanou akcí Ukliďme Česko
(viz další článek), vybíráme z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o veřejném pořádku:
Článek 9 - Ochrana a údržba veřejné zeleně
(1) Veřejnou zelení se rozumí uliční, sídlištní
a parková zeleň, tedy všechny plochy veřejného
prostranství, které jsou porostlé vegetací. …
(3) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou
zeleň …
Dle § 34 zákona o obcích platí, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
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Není tedy rozhodné, kdo je vlastníkem předmětného pozemku (může se jednat i o fyzickou osobu),
podstatné je, že předmětný pozemek je přístupný
všem bez omezení (a má charakter veřejného prostranství).
Na fotografiích jsou některá místa veřejného
prostranství – zeleně v naší obci. Z těchto pár
příkladů je patrné, že tam dle vyhlášky není vše
v pořádku. Rozhlédněme se kolem naší nemovitosti a na začátku dubna pomozme s úpravou
takových zákoutí. A bude se nám v Lelekovicích
líbit zase o trošičku více.
Jarmila Gladišová, Jaroslav Diviš

UKLIĎME ČESKO
Již dvakrát se Lelekovice připojily k celostátní akci
Ukliďme Česko, která si klade za úkol především
vyčistit okolí obcí a měst od odpadků a černých
skládek.
V obou minulých ročnících se u nás vytvořilo několik skupin. Jedna vždy čistila, zvelebovala nebo
budovala prostředí u Pěšiny, druhá v jednom roce
uklidila okolí rybníčku Nápoušťka, v druhém roce
pak vysadila bezmála třicet stromů, které zajistila
obec, u nádraží, a vyčistila celou plochu od nově se
objevujících náletů. Též vloni se se svou každoroční
brigádou připojili i sokolové.
V letošním roce, bychom chtěli zapojit do akce
všechny občany Lelekovic.
Zkrášlením zahrad a předzahrádek, vyčištěním
chodníků a veřejné zeleně před vlastními nemovitostmi by mohl každý přispět k celkovému zkrášlení
obce.
Ruku na srdce, kolik z nás se stará jen
o svoji zahradu a vůbec nevnímá, že před jeho
plotem je rozježděný trávník, leží hromada suti,
cihel či jiného stavebního materiálu, který by se
ještě někdy mohl hodit? Skutečně to někdy ještě
využijeme? Nebylo by hezčí, kdyby před plotem
byla zaseta tráva? Zasazen keř? Zametený
a vyčištěný chodník? Namítnete, že většina chod-
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níků patří obci, ať se o ně stará… Nikomu z nás ale
ruce neupadnou, když se o kousek chodníku
postará sám
Půjdete do toho s námi?
Sobota 7. dubna 2018 – úklid zahrad,
předzahrádek, chodníků, odvoz harampádí.
Obec objedná velkoobjemové kontejnery.
Občané, kteří nemohou dovézt velkoobjemový
odpad vlastními silami do ekodvora, mohou
zavolat do středy 4. dubna na obecní úřad –
tel.: 541 232 162. Po domluvě pak odpad
v sobotu 7. dubna odvezou zaměstnanci obce.
K osetí předzahrádek travou bude k dispozici
travní semeno. Je nutno do středy 4. dubna
nahlásit zájem a plochu k osetí. Bude vydáváno
v sobotu 7. dubna v ekodvoře – na jméno.
V sobotu 7. dubna proběhne pravděpodobně
i každoroční úklid na Pěšině a určitě brigáda na
sokolovně. Informace se včas dozvíte.
Sobota 14. dubna 2018 – úklid pořezaných
dřevin, shromáždění materiálu na štěpkování.
Prořezané větve stromů do průměru max.
70 mm, bude možno o daném víkendu ukládat na
určených místech. Zaměstnanci pak rostlinný
materiál naštěpkují. V případě zájmu o štěpku,
zavolejte na úřad. Po domluvě si ji pak můžete
odvézt.
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Místa k ukládání větví ke štěpkování, budou
označena cedulí, pouze o víkendu 14.–15.
dubna 2018
K Radosti – nová zpevněná plocha
pod lípou
Odbočka z Hlavní do ulice Za Zahradami
Křižovatka u HD Kovo – Na Hrázi, Podemlýn
– zpevněná plocha vedoucí ke zkratce na Hlavní
Parkoviště vzadu v Podemlýně
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Plocha před sokolovnou – vedle altánu
Zpevněná plocha u stojanů na kolo
u nového hřiště u hasičky
Paseky – pod horními kontejnery
Vedle kontejnerů pod ulicí Příhon
Pod točnou – dole vedle odbočky
na Pěšinu
U Vápenice – na konci u obratiště
Zahumení – na špici vedle kontejnerů
Vaše obec

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
8. 3. 2018
10. 3. 2018
22. 3. 2018
7. 4. 2018
14. 4. 2018

21. 4. 2018
16. 5. 2018

Setkání babiček
a dědečků s dětmi z MŠ
Lelediv – divadelní festival
Jurkovičova vila
Ukliďme Česko
Odkládání větví na vyznačená místa na
štěpkování
Lelekovický voříšek
Zájezd seniorů

POZVÁNKA DO MŠ
Srdečně zveme naše milé babičky i dědečky
z Lelekovic na setkání s dětmi z mateřské školy
u příležitosti svátku žen, ve čtvrtek 8. března
v 10:00 hodin do nového Obecního sálu nad
samoobsluhou. Blahopřání, dárky a pohoštění
připravují děti. Na setkání s Vámi se těší Eva
Pešlova a kolektiv zaměstnanců.
LELEDIV
Všechny velmi srdečně zveme na čtvrtý ročník
divadelního festiválku LeleDiv, který se tradičně
koná v lelekovické sokolovně a to v sobotu
10. března 2018.
Na začátku festiválku nás potěší pěvecký sbor
Lelečky pod vedením Inky Pospíšilové. Jejich vystoupení si nenechte ujít, stojí vždycky za to.
Hned po vystoupení Leleček vám zahraje divadlo
Harmonika hudebně dramatickou pohádku pro
naše nejmenší. Jako každý rok vystoupí

lelekovický dramatický soubor Kotúček, který se
tentokrát pokusil zkrotit zlou ženu. Toto představení je určeno pro všechny věkové kategorie,
doufáme, že si z něj odnese radost malý
i velký. Po vystoupení Kotúčku zazpívá
písničkář Monty, jehož písně jsou rovněž určeny
pro publikum všeho věku. A jako bonbónek na
závěr uvidíme Labyrint světa v podání Víti
Marčíka. Nesmírně strhující divadlo nutící
k zamyšlení, určené pro dospělého diváka.
Kromě posledního představení, je vstupné
dobrovolné.
Váš Kotúček

Časový harmonogram:
14:00
sbor Lelečky pod vedením Inky
Pospíšilové
14:10
divadlo Harmonika: Tři pohádky
o Honzovi – určeno pro předškolní
děti a pro žáky 1.–3. třídy
http://www.divadloharmonika.cz/
15:30
Kotúček: Zkrocení zlé ženy
16:30
koncert písničkáře Montyho
http://montyfolk.cz/
20:00
Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa
/vstupné předprodej 100 Kč, na místě
150 Kč – určeno pro dospělého diváka
https://www.vitamarcik.cz/
Předprodej vstupenek:
tel.: 777 733 900 /J. Bařinková/
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JURKOVIČOVA VILA
Ve čtvrtek 22. března vyrazíme do třetí
významné brněnské vily přístupné pro veřejnost.
Čeká nás zajímavá vila architekta Dušana
Jurkoviče, případně procházka po značené
Stezce okolím Jurkovičovy vily, či káva v nedaleké
restauraci Rosnička. Odjezd z Lelekovic autobusem z návsi v 12:33 nebo z dalších zastávek.
Podrobnější info pro přihlášené na plakátech.
LELEKOVICKÝ VOŘÍŠEK
Srdečně Vás zveme na 1. ročník voříškiády
„Lelekovický voříšek“ – výstavu voříšků, pejsků
bez průkazu původu a pejsků s PP
Kdy: 21. 4. Kde: sokolovna Lelekovice.

8:42
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Vše potřebné, včetně přihlašovacího formuláře,
najdete na našem webu: lelevorisek.wz.cz
ZÁJEZD PRO SENIORY
Rok se s rokem sejde a v květnu pojedeme na
další poznávací zájezd. Obec a Krásné
Lelekovice i letos organizují zájezd pro naše
seniory. Cílem letošního výletu je sklárna Huť
Jakub v Tasicích, rozhledna s výtahem
v Sedleci, Kutná Hora.
Termín zájezdu – středa 16. května.
Termín přihlášení na zájezd – pátek 13. 4.
na obecním úřadě. Je potřeba nahlásit zájem
o komentovanou prohlídku ve sklárně, zájem
o oběd. Podrobnější informace v příštím čísle
zpravodaje a na plakátech.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL
Mnozí účastníci loňského závodu T-mobil
Olympijský běh pořádaného na Skalce si jistě
vzpomenou na příjemné sportovní prostředí,
které pořadatelé závodníkům i divákům připravili.
Tehdy se všichni těšili na druhý ročník. Proto se
TJ Sokol rozhodla, že se zúčastní i druhého
ročníku a hned začala s přípravou. ČOV totiž
zvýhodnil podmínky pro účastníky. I když se
T-mobil Olympijský běh koná až 20. června,
všichni běžci, kteří se na závod přihlásí do 31. 3.
budou mít zlevněné startovné o 50 Kč a děti do
15 let mohou závodit bez startovného, zdarma.
Přitom závodníci hlavního závodu mohou obdržet
startovní balíček, jehož hlavní součástí je funkční
tričko Alpin Pro. Má to však jedinou podmínku –
přihlášení do závodu online do 11. června.

pokládané ukončení závodu bude v 19 hodin.
Pořadatelé také připraví občerstvení.

Vlastní závod bude mít podobný program jako
v roce minulém. Zahájení bude na Skalce
v 15:30 hod. a nejprve budou uskutečněny
závody pro děti. Závod na 150 m bude pro děti
ve věku do 6 let, na 300 m pro děti do 9 let, na
530 m pro mládež od 10 do 12 let a na 1060 m
pro mládež od 13 do 15 let. Hlavní závod
na 5030 m bude opět odstartován celostátně
v 18 hodin rozhlasovou stanicí Radiožurnál, před-

Také cvičitelé žactva obohatili cvičení o nový program, aby se cvičení dětem v zimním období líbilo. Jeho obsah na závěr cvičební hodiny doplnili
dobrodružnou hrou Stezka odvahy, při které měly
děti možnost prohlédnout si všechna zákoutí
sokolovny a při tom nalézt třeba i zajímavé poklady po vzoru Foglarových her. Tuto poslední hru
přijaly děti s nadšením. Cvičitelé TJ Sokol zvou
i ostatní děti do cvičení.

Propozice a všechny potřebné informace
a možnost registrace na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2018/
Pořadatelé z TJ Sokol se těší nejen na závodníky
a závodnice obhajující své medailové umístění
z minulého roku, ale i na všechny ostatní
sportovce, kteří si přijdou ověřit své sportovní
síly. V minulém roce se závodu zúčastnilo celkem
128 sportovců, z nichž nejstarší běžec měl 65
a běžkyně 54 let, nejmladší dítě mělo 2 roky.
Pořadatelé doufají, že v letošním roce bude
účast sportovců ještě vyšší.

Zdeněk Chlup
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MLADÍ HASIČI
I v tomto čísle si dovolíme využít příležitosti předat vám několik informací o dění v našem kolektivu mladých hasičů.
Na konci ledna proběhlo druhé kolo halových
závodů na Vodové v Brně. O závody byl opět
veliký zájem, organizátoři hlásili přes 400 účastníků. Vzhledem k našemu úspěšnému vystoupení na závodech v Třebíči, bylo naší povinností předvést, že se nejednalo o pouhou náhodu. Výsledky jsme potvrdili. Mladší svěřenci
dokonce vylepšili své umístění z Třebíče
a získali stříbrné medaile. Navíc po opravdu krásném boji se závodníky z Výčap, kteří jim zlato
sebrali v úplně posledním rozběhu. Druhé
družstvo mladších obsadilo také nádherné
sedmé místo.
V kategorii starších jsme z důvodu probíhajících
lyžařských výcviků mohli nasadit pouze jedno
družstvo. Závodníci v oslabené sestavě obsadili
místo třinácté, což je velmi pěkný výsledek.
Celkem závodilo 34 družstev. Využili jsme ale
příležitosti a starší závodníci si poprvé vyzkoušeli

závody dvojic, kde každý závodník musí zdolat
dva úseky štafety. Tuto disciplínu běhají dorostenci. I když zde nešlo o výsledek, ale opravdu
spíše o získání prvních zkušeností, protože děti
běhaly v konkurenci podstatně starších protivníků, tak ani zde naši svěřenci nedopadli
nejhůř. Byla to pro ně zajímavá změna. Máme
z nich všech radost.
Tak a je to tady!!
Protože
nemáte
moc
možností
naše
děti vidět v akci na závodech, rozhodli jsme se
v letošním roce uspořádat závody u nás
v Lelekovicích. Závody se budou konat
v sobotu dopoledne 5. 5. na hřišti u hasičky.
Věříme, že této příležitosti využijete a přijdete nás
podpořit.
PS: Pokud má někdo zájem přidat se k nám, je
samozřejmě vítán. Tréninky jsou každé pondělí
od 17:30 v tělocvičně ZŠ.
Za kolektiv trenérů
Pavel a Patricie PETROVI

Pořádáno s přispěním obce.
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AC LELEKOVICE – TERMÍNY UTKÁNÍ – JARO 2018

Lelekovice – zpravodaj obce, periodický tisk územního samosprávného celku. Březen - duben 2018.
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