Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1959: Skupina odborníků z ONV Brno provedla počátkem roku v
JZD hloubkovou prověrku hospodaření. Zjistila řadu nedostatků v
inventarizaci majetku, organizaci práce, v nedůsledné kontrole a navrhla
opatření ke zlepšení. Na výsledcích hospodaření JZD je zcela závislých
jen 8 rodin s dětmi. Družstvo má 53 členů, z toho 30 žen, avšak většině z nich je více jak
50 roků.
Hospodaření provozoven místního hospodářství při MNV ke konci r. 1958: tržba
190.277,- Kčs , z toho od občanů 87.958,- Kčs, zbytek od soc. sektoru, výdaje 149.282,Kčs. Zisk je použit na opravy cest a kanalizaci. V obci jsou provozovny malířství,
natěračství, kloboučnictví, stolařství, sklenářství, elektro, sedlářství, tesařství a stavební.
Naše obec nemá stále mateřskou školu. Proto maminky vodí asi 18 dětí do mateřské
školy v České. Kino v sokolovně se stále těší oblibě občanů. V zimních měsících se filmy
promítají v neděli a ve svátek odpoledne i večer, od května do konce září také v sobotu
večer. Promítají se i filmy pro děti.
Obecní knihovna má čtenáře ve 121 rodinách (28%), kteří uskutečnili 4593 výpůjček.
Kromě půjčených knih s krásnou literaturou, kterých bylo 3893, si občané půjčovali i
knihy s odbornou tematikou. Školáci, ačkoli mají vlastní knihovnu ve škole, uskutečnili
440 výpůjček. Knihovna měla v r. 1959 2510 knih.
V zimních měsících byly ve škole uskutečněny 2 úspěšné kurzy pro ženy. Kurz šití s
účastí 21 žen a kurz vaření, kterého se zúčastnilo 22 žen. V březnu byl při místní org.
ČSM založen pěvecký soubor pod vedením učitele naší školy Ol. Madera. Má 25 členů a
ke zpěvu se schází 1 x týdně. Nově zvolený výbor TJ Sokol pod vedením L. Kudly zahájil
přípravu na nácvik skladeb pro II. celostátní spartakiádu. Zatím se podařilo zajistit nácvik
u všech cvičících složek. Velkou pozornost občanů si získala výstava ovoce uskutečněná
1. května zahrádkáři. Vystaveno bylo 200 vzorů různých druhů ovoce.
Dramatický odbor TJ Sokol uvedl 9. května divadelní hru „Stará historie“ v režii B.
Pařízkové a s výpravou Vl. Nesrsty. Při osvětové besedě probíhá výuka dětí ve hře na
hudební nástroje u následujících druhů: na housle se učí hrát 7 žáků, na klavír 8 žáků,
na harmoniku 10 žáků a na dechové nástroje 4 žáci. Do čtyř rytmických kroužků chodí
celkem 43 dětí, které se učí pohybové rytmice a tanečním kreacím.
Současný Požární sbor tvoří 3 dobře vycvičená družstva, složená pouze z mladých
dobrovolníků. Často vítězí v tematických soutěžích a mají rychlé a účinné zásahy při
požárech. Proto jim ONV Brno-venkov modernizoval výzbroj. V letošním roce získali
vlajku a zlatý odznak při druhém kole celostátní soutěže v Chrlicích. Zásluhu na dobře
vycvičeném sboru měl bývalý velitel p. Vl. Ranný.
Zdeněk Chlupkronikář
+ + +
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hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v roce 2011.
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• Do zastupitelstva obce na období 2010-

2014 byli zvoleni za „Sdružení pro
Lelekovice“ Jaroslav Diviš (533 hlasů),
Zbyněk Lecián (482), Mgr. Hana
Mikaušová (477), PhDr. Marie Klusoňová
(466), Pavel Krejčí (459), Aleš Mikauš
(448) a Ing.Jan Všetečka (397). Za ODS
Ing. Ivo Barták (227) a Bc. Miroslava
Ošmerová (224). Za ČSSD MUDr. Ivo
Trubák (186) a Ing. Karel Peroutka (180).
Z TOP 09 se neumístnil nikdo. Počty
hlasů všech kandidujících do ZO jsou na
úřední tabuli a internetových stránkách
obce. V senátních volbách zvítězil v naší
obci PaedDr. Zdeněk Peša (za KDUČSL).
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 15.11.2010.
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -12.11., 26.11.,
10.12., 24.12.2010, 7.1.2011.
• Upozorňujeme občany, že v kanceláři
OÚ ještě zbylo několik nevyzvednutých
tabulek s číslem popisným a orientačním.
Vyzvedněte si je do konce listopadu!
• S blížícím se zimním obdobím žádáme
občany, aby z důvodu údržby vozovek
omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Městský úřad Kuřim-odbor dopravy
zavádí, z důvodu povinné výměny
řidičských průkazů, kterým končí platnost
(týká se ŘP vydaných v období od
1.1.1994 do

Příští číslo cca: 01/2011

31.12.2000), v měsíci listopadu
mimořádné úřední dny vždy v úterý v
době od 7.30 do 15.00 hod. (polední
přestávka od 11.30 do 12.30 hod.).
• Na základě opětovných stížností
doručovatelek poštovních zásilek,
denního tisku a reklamních letáků, že
jsou napadány, ale i pokousány psy,
žádáme majitele, aby svá zvířata
nenechávali volně pobíhat bez
dozoru. Při napadení bude přivolána
Policie ČR. Poštovní schránky musí
být umístěny na volně přístupném a
bezpečném místě. Pokud nebudou
výše uvedené povinnosti splněny,
nebudou Vám písemnosti
doručovány.
• V pátek 5.11.2010 v 9.30 hod. se v
přízemí MŠ Lelekovice uskuteční
beseda s MUDr. Evou Pivoňkovou o
prevenci zubního kazu a technice
čištění zubů.
• MŠ Lelekovice zve na vánoční
koledování dětí, které se uskuteční v
pátek 17.12.2010 od 16.00 hod. (místo
konání bude včas upřesněno).
Koledování bude spojeno s veřejnou
sbírkou na opravu varhan v místním
kostele.
• E.ON Energie 24 - nová služba pro
domácnosti a podnikatele. Formou
SMS zprávy Vás bude E.ON
informovat o plánovaném vypínání el.
proudu. Tuto službu je možné si zřídit
vyplněním registračního formuláře na
www.eon.cz.

• Žáci ZŠ si uspořádali školní volby.

Jednotlivé třídy vytvořily strany a ty
prezentovaly návrhy na zlepšení školního
života. Ti, kteří následně získali ve
volbách nejvíce hlasů, budou moci svůj
návrh zrealizovat. Předvolební kampaň
probíhala celý týden a jednotlivé strany se
předháněly v nápadech, jak získat hlasy
voličů. Někteří vymysleli netradiční plakát,
jiní sehráli vtipné divadlo, nechyběla
tombola s hodnotnými cenami a už vůbec
nebyla nouze o duchaplné předvolební
proslovy. Pro inspiraci si dokonce žáci
zašli do připravené volební místnosti na
OÚ. Konečně, v úterý 19.10., obdrželi
všichni voliči hlasovací lístky a za
přísného dozoru hlasovací komise došlo k
samotnému hlasování. A výsledek?
Vítězem se stala SPZ (Strana pro zvířata).
V budoucnu se tak můžeme těšit na
zvířecí koutek v naší škole. Jelikož však i
ostatní návrhy zaznamenaly nebývalý
ohlas, žáci se spontánně rozhodli pro
jejich realizaci. Držme jim tedy palce!

• 8.11.2010 se uskuteční od 16.00 do

17.30 hod. ve dvoře OÚ sběr šatstva
a jiných potřeb pro humanitární účely.
Předvánoční a vánoční akce
10.11.2010 Martinská
slavnost, začátek v 16.00 hod.
u hasičky.
20.11.2010 Promítání
dokumentu o Zambii a prohlídka
jarmarečního zboží v 16.30 hod. v
Sokolovně v České.
21.11.2010 - 10. Farní charitativní
jarmark, začátek ve 14.30 hod.,
Sokolovna Česká.
11.12.2010 Prodejní výstava keramiky a
dalších rukodělných výrobků spojená s
výstavou prací kurzu keramiky. Od 9.00
do 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
14.12.2010 Zimní večer s dětskou
knihou, od 18.00 hod. čtení v obecní
knihovně.
21.12.2010 Vánoce ve škole v 16.30 h.
26.12.2010 Tradiční koledování u
vánočního stromu v 16.00 hod. na
návsi.

Vážení spoluobčané,
v pátek 8.října bylo protokolárně předáno staveniště vítězi veřejné soutěže a tím
byla dlouho očekávaná stavba „Lelekovice - kanalizace a ČOV“ oficiálně zahájena. Její
rozsah (více než 8,5 km stoky), náklady (cca 100 mil.Kč) a dopad na život občanů nemá
v historii obce obdoby. Bude nutné strpět postupné rozkopání většiny komunikací, což na
nějakou dobu omezí dopravní dostupnost téměř všech nemovitostí. Je samozřejmé, že
podmínky pro realizaci stavby jsou nastaveny tak, aby se život v obci nezastavil.
Odměnou za nezbytná omezení nám bude odstranění častého zápachu linoucího se
z dešťové kanalizace, vyčištění Ponávky a celkové zlepšení životního prostředí v obci.
Stavbu bude provádět sdružení tří firem : SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., VS-build,
s.r.o. a Waler, s.r.o. Ve veřejné zakázce na technický dozor investora zvítězila
společnost ENVI AGENTURA – Ing. Vladimír Trunda, autorský dozor bude provádět
Pöyry Environment, a.s.. Pracovníci této společnosti Vás také budou kontaktovat
z důvodu zjištění místa napojení jednotlivých domů na hlavní kanalizační řad. Součástí
dotované stavby kanalizace jsou i části odboček tzv. „ve veřejném“. To znamená, že
stavebně budou odbočky přivedeny na hranice soukromých pozemků k revizním
šachtičkám. Napojení z tohoto místa na vývod z rodinných domů již bude investice
vlastníků nemovitostí. Obec nesmí financovat soukromé přípojky, rovněž na ně nelze
použít dotační peníze.

V letošním roce se stavba dotkne pouze malé části Podemlýna, přibližně od zahradnictví
směrem k rekreační oblasti Pod Mlýnkem do místa budoucí ČOV.
Související stavební činnosti jste si mohli povšimnout u samoobsluhy, kde v současné
době probíhá skrývka ornice. V tomto místě budou mít stavební firmy zázemí pro vlastní
stavbu. Od března příštího roku bude zahájena stavba ČOV a postupně se budou
realizovat stoky v těchto částech obce : březen, duben – ulice K Hluku, duben, květen –
Za Zahradami, květen, červen – Ve Dvoře, červen, červenec – Na Hrázi, červenec až
září – Hlavní od odbočky ulice Za Zahradami po křižovatku do Podemlýna, v červenci
stoka v Úvozu, srpen až prosinec – od samoobsluhy po stolařství Ing. Kožiny a ulice
Skalka až k sokolovně. Srpen, září – k mateřské škole, září – Kout a od září do prosince
ulice Zahumení po rozcestí „U Širokého“ a dále Koretina. Od dubna 2011 do září roku
2012 bude souběžně probíhat stavba hlavní stoky „A“ v úseku od mostku v Podemlýnu,
za samoobsluhou, přes hasičské cvičiště na náves a dále ve státní silnici směr Poňava.
Který úsek bude realizován v roce 2011, bude upřesněno v průběhu stavby. V říjnu až
prosinci 2011 se provede propojení části kolem zahradnictví v Podemlýnu s řadem u
mostku. Dalšími stavbami v roce 2011 bude v červenci až říjnu čerpací stanice výtlaku
od Ježů a čerpací stanice výtlaku Za Potokem v období září až prosinec. V roce 2012
bude dokončena páteřní stoka A ve státní silnici na Poňavě. V březnu až květenu 2012
zbylá část Zahumení, duben od Ježů, květen – Za Potokem, duben až červenec – U
Vápenice, červen, červenec – Příhon, červenec až září část nad Příhonem, červenec až
říjen – Mackovec a říjen až listopad poslední úsek na konci obce proti otočce pro
autobusy. Celá stavba ve výše uvedeném rozsahu musí být dokončena a předána do
užívání do konce roku 2012. V každé uvedené části budou občané v předstihu podrobně
informováni o době a rozsahu omezení. Po přečtení uvedeného výčtu bude určitě
pozornému čtenáři chybět odkanalizování části ulice Hlavní od křižovatky Za Zahradami
směrem k České. Jedná se o stoku B, kterou nelze gravitačně napojit do budované ČOV.
Probíhají jednání o dořešení výtlaku této části do řadu A. Následně bude možné stanovit
termín realizace. Přeji všem občanům pevné nervy a stavebním firmám, aby odvedly
kvalitní práci, která jim půjde pěkně „od ruky“. Nejsme jediná obec, která buduje
kanalizaci, je to nutnost, strpěli to jinde, musíme to vydržet i my.
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat
v neděli 12.12.2010 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové a 80 členný sbor Virtusi di Mikulov.
Zazní skladby Zdeňka Pololáníka - Missa Solemnis a Te Deum Ant. Dvořáka
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic bude zajištěna.
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nebyla nouze o duchaplné předvolební
proslovy. Pro inspiraci si dokonce žáci
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do 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
14.12.2010 Zimní večer s dětskou
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21.12.2010 Vánoce ve škole v 16.30 h.
26.12.2010 Tradiční koledování u
vánočního stromu v 16.00 hod. na
návsi.

Vážení spoluobčané,
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V letošním roce se stavba dotkne pouze malé části Podemlýna, přibližně od zahradnictví
směrem k rekreační oblasti Pod Mlýnkem do místa budoucí ČOV.
Související stavební činnosti jste si mohli povšimnout u samoobsluhy, kde v současné
době probíhá skrývka ornice. V tomto místě budou mít stavební firmy zázemí pro vlastní
stavbu. Od března příštího roku bude zahájena stavba ČOV a postupně se budou
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prosinci 2011 se provede propojení části kolem zahradnictví v Podemlýnu s řadem u
mostku. Dalšími stavbami v roce 2011 bude v červenci až říjnu čerpací stanice výtlaku
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bude dokončena páteřní stoka A ve státní silnici na Poňavě. V březnu až květenu 2012
zbylá část Zahumení, duben od Ježů, květen – Za Potokem, duben až červenec – U
Vápenice, červen, červenec – Příhon, červenec až září část nad Příhonem, červenec až
říjen – Mackovec a říjen až listopad poslední úsek na konci obce proti otočce pro
autobusy. Celá stavba ve výše uvedeném rozsahu musí být dokončena a předána do
užívání do konce roku 2012. V každé uvedené části budou občané v předstihu podrobně
informováni o době a rozsahu omezení. Po přečtení uvedeného výčtu bude určitě
pozornému čtenáři chybět odkanalizování části ulice Hlavní od křižovatky Za Zahradami
směrem k České. Jedná se o stoku B, kterou nelze gravitačně napojit do budované ČOV.
Probíhají jednání o dořešení výtlaku této části do řadu A. Následně bude možné stanovit
termín realizace. Přeji všem občanům pevné nervy a stavebním firmám, aby odvedly
kvalitní práci, která jim půjde pěkně „od ruky“. Nejsme jediná obec, která buduje
kanalizaci, je to nutnost, strpěli to jinde, musíme to vydržet i my.
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat
v neděli 12.12.2010 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové a 80 členný sbor Virtusi di Mikulov.
Zazní skladby Zdeňka Pololáníka - Missa Solemnis a Te Deum Ant. Dvořáka
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic bude zajištěna.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1959: Skupina odborníků z ONV Brno provedla počátkem roku v
JZD hloubkovou prověrku hospodaření. Zjistila řadu nedostatků v
inventarizaci majetku, organizaci práce, v nedůsledné kontrole a navrhla
opatření ke zlepšení. Na výsledcích hospodaření JZD je zcela závislých
jen 8 rodin s dětmi. Družstvo má 53 členů, z toho 30 žen, avšak většině z nich je více jak
50 roků.
Hospodaření provozoven místního hospodářství při MNV ke konci r. 1958: tržba
190.277,- Kčs , z toho od občanů 87.958,- Kčs, zbytek od soc. sektoru, výdaje 149.282,Kčs. Zisk je použit na opravy cest a kanalizaci. V obci jsou provozovny malířství,
natěračství, kloboučnictví, stolařství, sklenářství, elektro, sedlářství, tesařství a stavební.
Naše obec nemá stále mateřskou školu. Proto maminky vodí asi 18 dětí do mateřské
školy v České. Kino v sokolovně se stále těší oblibě občanů. V zimních měsících se filmy
promítají v neděli a ve svátek odpoledne i večer, od května do konce září také v sobotu
večer. Promítají se i filmy pro děti.
Obecní knihovna má čtenáře ve 121 rodinách (28%), kteří uskutečnili 4593 výpůjček.
Kromě půjčených knih s krásnou literaturou, kterých bylo 3893, si občané půjčovali i
knihy s odbornou tematikou. Školáci, ačkoli mají vlastní knihovnu ve škole, uskutečnili
440 výpůjček. Knihovna měla v r. 1959 2510 knih.
V zimních měsících byly ve škole uskutečněny 2 úspěšné kurzy pro ženy. Kurz šití s
účastí 21 žen a kurz vaření, kterého se zúčastnilo 22 žen. V březnu byl při místní org.
ČSM založen pěvecký soubor pod vedením učitele naší školy Ol. Madera. Má 25 členů a
ke zpěvu se schází 1 x týdně. Nově zvolený výbor TJ Sokol pod vedením L. Kudly zahájil
přípravu na nácvik skladeb pro II. celostátní spartakiádu. Zatím se podařilo zajistit nácvik
u všech cvičících složek. Velkou pozornost občanů si získala výstava ovoce uskutečněná
1. května zahrádkáři. Vystaveno bylo 200 vzorů různých druhů ovoce.
Dramatický odbor TJ Sokol uvedl 9. května divadelní hru „Stará historie“ v režii B.
Pařízkové a s výpravou Vl. Nesrsty. Při osvětové besedě probíhá výuka dětí ve hře na
hudební nástroje u následujících druhů: na housle se učí hrát 7 žáků, na klavír 8 žáků,
na harmoniku 10 žáků a na dechové nástroje 4 žáci. Do čtyř rytmických kroužků chodí
celkem 43 dětí, které se učí pohybové rytmice a tanečním kreacím.
Současný Požární sbor tvoří 3 dobře vycvičená družstva, složená pouze z mladých
dobrovolníků. Často vítězí v tematických soutěžích a mají rychlé a účinné zásahy při
požárech. Proto jim ONV Brno-venkov modernizoval výzbroj. V letošním roce získali
vlajku a zlatý odznak při druhém kole celostátní soutěže v Chrlicích. Zásluhu na dobře
vycvičeném sboru měl bývalý velitel p. Vl. Ranný.
Zdeněk Chlupkronikář
+ + +
Obecní úřad Lelekovice, zastupitelstvo obce, redakční rada, děti a kolektiv základní
školy, mateřské školy a školní kuchyně přejí všem spoluobčanům hezké prožití Vánoc a
hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v roce 2011.
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• Do zastupitelstva obce na období 2010-

2014 byli zvoleni za „Sdružení pro
Lelekovice“ Jaroslav Diviš (533 hlasů),
Zbyněk Lecián (482), Mgr. Hana
Mikaušová (477), PhDr. Marie Klusoňová
(466), Pavel Krejčí (459), Aleš Mikauš
(448) a Ing.Jan Všetečka (397). Za ODS
Ing. Ivo Barták (227) a Bc. Miroslava
Ošmerová (224). Za ČSSD MUDr. Ivo
Trubák (186) a Ing. Karel Peroutka (180).
Z TOP 09 se neumístnil nikdo. Počty
hlasů všech kandidujících do ZO jsou na
úřední tabuli a internetových stránkách
obce. V senátních volbách zvítězil v naší
obci PaedDr. Zdeněk Peša (za KDUČSL).
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 15.11.2010.
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -12.11., 26.11.,
10.12., 24.12.2010, 7.1.2011.
• Upozorňujeme občany, že v kanceláři
OÚ ještě zbylo několik nevyzvednutých
tabulek s číslem popisným a orientačním.
Vyzvedněte si je do konce listopadu!
• S blížícím se zimním obdobím žádáme
občany, aby z důvodu údržby vozovek
omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Městský úřad Kuřim-odbor dopravy
zavádí, z důvodu povinné výměny
řidičských průkazů, kterým končí platnost
(týká se ŘP vydaných v období od
1.1.1994 do

Příští číslo cca: 01/2011

31.12.2000), v měsíci listopadu
mimořádné úřední dny vždy v úterý v
době od 7.30 do 15.00 hod. (polední
přestávka od 11.30 do 12.30 hod.).
• Na základě opětovných stížností
doručovatelek poštovních zásilek,
denního tisku a reklamních letáků, že
jsou napadány, ale i pokousány psy,
žádáme majitele, aby svá zvířata
nenechávali volně pobíhat bez
dozoru. Při napadení bude přivolána
Policie ČR. Poštovní schránky musí
být umístěny na volně přístupném a
bezpečném místě. Pokud nebudou
výše uvedené povinnosti splněny,
nebudou Vám písemnosti
doručovány.
• V pátek 5.11.2010 v 9.30 hod. se v
přízemí MŠ Lelekovice uskuteční
beseda s MUDr. Evou Pivoňkovou o
prevenci zubního kazu a technice
čištění zubů.
• MŠ Lelekovice zve na vánoční
koledování dětí, které se uskuteční v
pátek 17.12.2010 od 16.00 hod. (místo
konání bude včas upřesněno).
Koledování bude spojeno s veřejnou
sbírkou na opravu varhan v místním
kostele.
• E.ON Energie 24 - nová služba pro
domácnosti a podnikatele. Formou
SMS zprávy Vás bude E.ON
informovat o plánovaném vypínání el.
proudu. Tuto službu je možné si zřídit
vyplněním registračního formuláře na
www.eon.cz.

