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LELEKOVICE

leden
únor

Z P R AVO DA J O B C E 2 021
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Uplynulý rok nebyl pro nikoho z nás úplně
jednoduchý. Po dlouhou dobu jsme se museli
obejít bez vzájemného setkávání, zrušeno
bylo mnoho akcí, které organizátoři pečlivě
připravovali. Na někoho doléhala samota, chyběly
sociální kontakty. Zvláště těžký rok to byl pro naše
spoluobčany, kteří nemohli provozovat svou
živnost a byli odkázáni na pomoc státu. Chtěl
bych poděkovat Vám všem, kteří jste při
překonávání nesnází, které nám život připravil,
neváhali nezištně nabídnout svou pomoc.
Děkuji i kolegyním a kolegům v zastupitelstvu
za aktivní výkon mandátu a dík patří i pracovnicím
a pracovníkům obce.

plní, dokážeme si pomáhat a držet při sobě.
Ověřili jsme si, že jsme schopni rychle a flexibilně
překonávat nečekané překážky. Poznáním vlastní
zranitelnosti jsme schopni v sobě najít potřebnou
míru pokory, což vede k rozvinutí odolnosti. Pak
jsme připraveni jako společnost i jednotlivci lépe
čelit dalším obtížím.

Trable způsobené epidemií nás na jedné straně
sužují a přináší těžké chvíle. Na druhou stranu
nás mohou, jako všechny obtíže, o něco obohatit.
Mohli jsme zjistit, že dokážeme být k sobě ohledu-

Moje osobní přání je, aby Zastupitelstvo a úřad
pro Vás byly oporou a jistotou v nejistém čase…

Přeji nám všem do nového roku především pevné
zdraví a schopnost nacházet štěstí nejen ve hmotných statcích, ale především ve vztazích s ostatními lidmi. Přeji nám, abychom posíleni
překonáváním obtíží v minulém roce hleděli do
budoucnosti s odhodláním a vztyčenou hlavou.

Aleš Mikauš, starosta obce
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LELCI Z LELEKOVIC
Lelekovice se ve svém erbu pyšní kopím
s hákem, hradním cimbuřím a černou býčí
hlavou. Tedy žádným lelkem. Původ jména může
sice pocházet od lelka, ale pravděpodobněji lze
původ názvu hledat ve starém slově leleti se
– vlniti, kolébati se. Podle tohoto výkladu je
možné za základ názvu obce považovat verbální
význam – lelkovat. Další alternativa odvozuje
název obce od staroslovanského slova „lělja“ –
kmotr, tatínek; volně lze tedy podle tohoto výkladu název obce přeložit jako „ves otců“.
Ač jsou všechna tato vysvětlení sympatická, rád
věřím tomu, že původ názvu obce souvisí s neobvyklým nočním ptákem lelkem. Dříve se mu říkalo
lelek kozodoj. Lidé totiž věřili, že lelci v noci dojí
kozám a kravám mléko. Často byli totiž spatřováni
v blízkosti pasoucích se stád a chlévů, kde lovili
hojný hmyz vábený dobytkem. Latinské jméno
lelka Caprimulgus v překladu znamená „sající
kozám“. A jsme doma. Býčí hlava v erbu obce
připomíná spíš hlavu kozy, takže lelci tu v dávné
minulosti určitě pozorováni byli!
Lelek lesní patří dnes mezi naše nejohroženější
druhy ptáků. Ve větším množství hnízdí jen v ptačí
oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické
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Pomoraví a pak v ptačí oblasti Českolipsko
– Dokeské pískovce a mokřady. Žije tajemným
nočním způsobem života. Na hnízdišti ho
prozradí jeho drnčivý nebo cvrčivý hlas, kterým
se ozývá v noci a který připomíná spíš žabí
hlasové projevy nebo cvrčení hmyzu. Ačkoliv míst
pro hnízdění má v České republice opravdu
poskrovnu, podle pozorování ornitologů se zdá,
že v období podzimního tahu je možné lelka zastihnout v podstatě kdekoliv. Intenzivní tah se
odehrává během pouhých dvou týdnů a zásadně
pouze v noci, takže je v podstatě neviditelný.
Ornitologové začali lelky častěji kroužkovat právě
na tahu teprve před několika málo lety. Do
té doby se dařilo kroužkovat pouhých 5-10
jedinců ročně. Nyní se každoročně označí kolem
200 lelků táhnoucích přes naše území ze severu
do tropické Afriky.
Zastihnout lelka v Lelekovicích by tedy nemuselo
být nic úplně neobvyklého, přesto právě v souvislosti s názvem naší obce by to mohla být
úsměvná shoda. Vybaven zkušenostmi dalších
kolegů ornitologů jsem se pokoušel
v Lelekovicích prokázat výskyt tohoto ikonického
ptáka alespoň během migrace. Po několika
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neúspěšných pokusech při „lelkování“ se jedno
zářiové brzké ráno v roce 2020 na mě usmálo
štěstí a dokonce hned tři mladí lelci si odnesli
kroužek z obce nesoucí jejich jméno. Myslím, že
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můžeme hrdě prohlašovat, že název naší obce
skutečně souvisí s výskytem lelků.
Tomáš Růžička
Na obrázku lelek lesní v Lelekovicích, září 2020

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
ROZBĚHNI DVA KOMENSKÝ
Děti se ve školních lavicích ani na podzim moc
neohřály. Školní lavice osiřely, ovšem distanční
výuka běžela na plné obrátky. To znamenalo
mnoho času u počítačů, pohybových aktivit bylo
spíš méně než více. Proto jsme se rozhodli, že
bude velmi prospěšné pravidelně se zvednout
a jít si zaběhat. Pod záštitou hnutí Mary´s Meals
jsme se během celého listopadu zapojili do
charitativního běhu „Rozběhni dva Komenský“.
Poctivě jsme si zapisovali své uběhnuté kilometry. Za každý 1 km sponzor hnutí přislíbil
uhradit náklady na denní jídlo jednoho dítěte.
Společně se nám podařilo urazit vzdálenost
4.311,8 km.
Zažili jsme radost z pohybu, ale také pomohli
dětem v rozvojových zemích k zajištění jejich
stravování v místech, kde chodí do školy. Hnutí
Mary´s Meals srdečně děkuje všem dětem, jejich
rodičům i učitelům za jejich běžecké nasazení.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
V letošním adventu se naše družinka už podruhé
zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Chtěli
jsme udělat radost seniorům, kteří jsou
v domovech důchodců několik týdnů bez
možnosti návštěv svých blízkých. Děti pro ně vyrobily přáníčka, andělíčky z mušliček a spolu
s dobrým čajem a sladkůstkou zabalily jako
dáreček. Celkem 30 balíčků letos poputuje do
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domova důchodců v Kuřimi. Věříme, že tato malá
drobnost může udělat velkou radost.
Při této příležitosti naši třeťáci vyrobili čtyřicet
přáníček navíc, které věnovali do charitativního
prodeje určeného pro Hospic sv. Alžběty v Brně.
MIKULÁŠ
Stejně jako před rokem zavítal do naší školy
Mikuláš se svým čertovským a andělským
doprovodem. Tentokrát trochu netradičně bez
knihy hříchů, ta se dá špatně dezinfikovat,
a řetězy zněly místo ve škole venku na hasičce.
Děti měly pro nebeskou a pekelnou družinu
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připravené básničky a jako odměnu dostaly
perníčky. Letos opravdu nádherně nazdobené
– s láskou nám je napekly některé maminky.
Tímto jim velmi děkujeme.
A tak jsme rádi, že aspoň něco je tak, jak má,
že Mikuláš dojde i za nepříznivých podmínek.
Zřejmě proto, že covidu 19 se do nebe
a do pekla nechce, protože se nadpřirozených
lidí bojí.
Do roku 2021 přejí všichni ze základky
– ZDRAVÍ a hodně síly!
ZŠ Lelekovice

ŽIVOT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Poslední týdny jsou pro nás opět plné nových
zkušeností. Díky nařízením, která panují v naší
zemi, jsme museli zrušit mnoho plánovaných
a tradičních akcí, které jindy s dětmi absolvujeme. To nám ovšem v naší aktivitě nezabránilo,
ale naopak motivovalo ke zkoušení nových
výzev. Můžeme tak s dětmi lépe prožívat mnohé
tradice, které běžně dodržovali naši předkové
a vracíme se tak blíže ke svým kořenům.
Díky těmto změnám do naší školky například
zavítal svatý Martin na svém koni. Dětem
u vchodu do zahrady zanechal poselství o svém
životě. Poté, co jsme jej zahlédli v naší zahradě,
jsme našli dary, které nám přinesl – linecké
koníky, perníkové podkovy, ozdobné zápichy
a sněžné oříšky.
Další návštěvou byl svatý Mikuláš, který
bohužel nemohl do školky zavítat osobně, tak
alespoň zanechal dětem pozdrav v podobě
balíčků za oknem. Děti byly obdarovány
dobrůtkami, ale také dětskými ponožkami,
takže nyní můžeme chodit všichni do školky
sladěni.
Pozdrav nám také zanechala sv. Barbora, která
dětem nadělila sušené ovoce, ale také metlu
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pro děti neposedné – ta ovšem v naší školce
potřeba není. Ve všech třídách máme také
větvičku – barborku, kterou každý den pozorujeme a čekáme, jestli nám do Vánoc rozkvete
a přinese nám tak štěstí.
Nemalou výzvou pro nás bylo distanční rozsvícení vánočního stromu, k jehož příležitosti děti
nacvičily dvě adventní písně, které jako profíci
natočili s panem zvukařem a všichni jsme si je
mohli poslechnout v rozhlase, společně
s proslovem pana starosty. Jednou z dalších
aktivit, do které se děti zapojily, byla tvorba
vánočních přáníček pro naše seniory. Věříme,
že mnohým seniorům tato drobná pozornost
vykouzlila úsměv na tváři a potěšila je. V předchozích dnech se také ve školce uskutečnil
NEtradiční misijní jarmark, na který děti vytvořily různé výrobky, a rodiče zakoupením těchto
předmětů přispěli na projekt Papežských misijních děl podporující děti v Sýrii.
V závěru nám dovolte popřát Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré do
nového roku 2021.
Děti a kolektiv mateřské školy
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OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA
Než přijede svatý Martin do našeho kraje… zpívali jsme si ve školce a těšili se na den, kdy
svatý Martin projede i naším krajem a zanechá
za sebou stopy, podle kterých budeme moci
věštit, jaká bude letos zima. Celý ten čas, který
jeho příjezdu předcházel, jsme si povídali
o jeho životě, skutcích a dobrosrdečnosti, která
z něj udělala člověka velmi oblíbeného a ostatními uznávaného.
I my jsme si povídali o tom, jaké dobré skutky
děláme a jak nás těší, když někomu pomůžeme
a on nám pak vyjádří své díky třeba úsměvem,
slovem či pohlazením, což nás jistě vždy zahřeje
u srdce. Naše čekání jsme si krátili malováním
podkov, vytvářením podvečerní krajiny, kterou
svatý Martin projíždí, výrobou lucerniček,
písničkami a básničkami.
A pak jsme se konečně dočkali! 11. listopadu,
svátku svatého Martina. Celý ten den byl až
čarovně zvláštní. Obloha potemnělá bez dotyku
slunečního paprsku a mraky tak těžké, že
pokud by se jich Martin jen špičkou svého
meče dotknul, jistě by se z nich začal sypat
sníh. A vítr, který hvízdal mezi stromy, nám
z dálky nesl zvuk podkov – jemné cinkání, které
se blížilo každým okamžikem. Děti se
s očekáváním a rozsvícenou lucerničkou v ruce
vydaly na zahradu školky, aby zjistily, jestli už
přijel, jestli už tu skutečně je. Vždyť přece
z dálky už slyší cinkat podkovy. Ale kdeže!
Nikde žádný Martin, ani jeho koník. Jen zavřená
branka do zahrady a na ní… třpytivá podkova
se vzkazem.

Takže tu byl anebo ještě je, ale co nám vlastně
přinesl? Zvědavě jsme dopis otevřeli a četli slova,
která Martin napsal. Ví o nás. Ví, že i my umíme
pomáhat a dělat dobré skutky. Ví, že jsme v srdci
dobrými lidmi, tak, jak byl i on. Pochváleni a posilněni svatomartinskými rohlíčky, které si děti mezi
sebou podarovaly, jsme se dále vydali výše na
zahradu, abychom hledali další stopy. V tu chvíli
jsme si však všimli, že branka, která vede ze
zahrady dál do polí, je otevřená a že stromy lemující cestu podivně šumí. Nesou snad nějakou
zprávu o tom, co nebo kdo se blíží?
A najednou se stalo něco nevídaného. Kousek
před námi se objevila postava v krásném zářivém
červeném plášti, které u pasu cinkal dlouhý meč.
Jednou rukou vedla krásného koně a v druhé
měla velký proutěný košík. „Martin! Martin přijel!
Je tady!“ znělo odevšad. Jaká radost, jaké překvapení pro všechny z nás. Tak za námi přijel,
a dokonce nás asi i obdaruje, neboť košík svírající v jedné ruce pokládá na zem. Copak v něm
asi bude? Že by něco dobrého? Dětem
se v hlavě honí spousta myšlenek a nejraději by
se šly podívat blíž. Ale samým překvapením se
některé nemohou ani pohnout. Dívají se, jak
Martin ještě zvedá svůj meč a mává.
Mává všem, kteří jdou v jeho šlépějích, pomáhají
druhým a také těm, kteří věří, že dobrota ze světa
ještě nevymizela. A my na něj také máváme
a radujeme se z toho, co jsme prožili a těšíme se
na příště. Protože svatý Martin, ten přeci krajinou
projíždí každý rok, vždy ve stejnou dobu a vždy za
těmi, kteří věří v dobro a sílu lidských skutků.
Bc. Alena Komendová, MŠ Lelekovice
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Přes všechny nesnáze a omezení, které si pro
nás rok 2020 připravil, se nám podařilo naplánované akce dotáhnout do zdárného konce.
Nákladem 2,9 mil. Kč byla opravena část místní
komunikace Zahumení. Povedlo se i sjednotit
povrch ulice Za Zahradami. Provedli jsme několik
menších oprav dalších komunikací. Přidali jsme
dešťové vpusti na ulici Mackovec, Příhon, Paseky
a K Hluku.
Na hřišti u hasičky jsme částečně obměnili mobiliář a v rámci participativního rozpočtu jsme
vyasfaltovali dráhu pumptracku.
V jarních měsících, když byly děti na nucených
prázdninách, jsme realizovali dílčí opravu
sociálních zařízení v základní škole a výměnu
podlahových krytin v mateřské škole. Celý rok
úspěšně pokračovaly práce na přístavbě
základní školy. Dosud se na této akci proinvestovalo 18,9 mil. Kč, z toho 11,8 mil. Kč
pokryla dotace z Evropské unie.
Na podzim se rozběhla také stavba nové hasičky.
Složitější skalnatý terén si vynutil změnu založení
budovy, což přivodilo drobné zdržení v postupu
prací. Díky intenzivnímu pracovnímu nasazení
dodavatelské firmy se ke konci roku podařilo
skluz zcela vyrovnat. Tento projekt financujeme
z úvěrového rámce, kde využíváme momentálně
velmi výhodné úročení. První splátka úvěru bude
až v březnu 2023.
Obří trpělivost projevili obyvatelé ulic Zahumení,
Koretina a Vápenice, když se od jara až do zimy
denně vyhýbali výkopům a „úencéčku“ firmy,
která prováděla přeložku nízkého napětí do

6

země. Za jejich toleranci ještě jednou děkuji.
Obec se přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu na akci podílela menším dílem.
Musím přiznat, že průběh prací nebyl zcela podle
mých představ a po některých kontrolních dnech
jsem byl dost rozladěn. Naše část projektu byla
dokončena v termínu. Část financovaná firmou
E.ON – vzhledem k technologickým podmínkám
a počasí – nikoliv. Bude pokračovat v jarních
měsících. Také se budou odstraňovat zjištěné
závady na površích chodníků a komunikací.
Přestože jsme poměrně investovali, opravovali
a pořizovali i nějakou novou techniku pro
údržbu obce, nemuseli jsme použít finanční
rezervu a všechny výdaje byly hrazeny
z běžného rozpočtu.
Pro příští rok je rozpočet zatím mírně nezřetelný
díky změnám, které sněmovna schvaluje „za pět
vteřin dvanáct“. A i když náš návrh rozpočtu
počítá s poměrně pesimistickou variantou,
nepolevíme v našem úsilí zvelebovat obec.
Dokončíme a vybavíme přístavbu školy.
Pokračovat bude stavba hasičky. Plánujeme
opravit část komunikace Koretina. S největší
pravděpodobností započne další etapa přeložky
nízkého napětí (celkem jsou tři). O prázdninách
proběhnou další opravy v mateřské i základní
škole. Zhruba v polovině roku bychom měli získat
stavební povolení na výstavbu nového ekodvora,
technického zázemí obce a nového parkoviště.
Po vysoutěžení dodavatele stavbu zahájíme.
I v novém roce nás tedy čeká plno úkolů, výzev
a práce, ale proto jsme se stali zastupiteli, abychom intenzivně pracovali na zvelebování našich
Lelekovic.
Aleš Mikauš, starosta obce
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
21. jednání – 2. 11. 2020
Zastupitelé schválili:
dodatek smlouvy o dílo s firmou PSK Group,
kde se zvyšuje cena díla nové hasičské zbrojnice
a to vzhledem k většímu rozsahu výkopových
prací ve skalnatém podloží při zakládání
a zahrnutí úpravy prostoru za hasičkou pro malý
amfiteátr, který původně do ceny zahrnut nebyl
přijetí darů – dataprojektoru a čisticích
prostředků pro základní školu
podání žádostí o dotace na obnovu místní
komunikace Koretina a stavební úpravy jídelny
základní školy
dotaci TJ Sokol ve výši 100.000 Kč na nákup
nových židlí a pódia do sokolovny.
22. jednání – 14. 12. 2020
Zastupitelé schválili:
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2022 – 2024
návrh rozpočtu obce Lelekovice pro rok 2021
– příjmy se zapojeným přebytkem z minulých let
a čerpaným investičním úvěrem a výdaje jsou
ve stejné výši 58.966.000 Kč. Rozpočet
se schvaluje na závazné ukazatele dle přílohy
– Návrh rozpočtu na rok 2020 obce Lelekovice.
V návrhu rozpočtu obce Lelekovice pro rok
2021 jsou předpokládané daňové příjmy ve
výši 23.385.000 Kč, nedaňové příjmy ve výši
3.546.000 Kč, kapitálové příjmy 10.000 Kč
a přijaté transfery ve výši 450.000 Kč. Celkem
je tedy na příjmové straně 27.391.000 Kč.
Celkové výdaje obce pro rok 2021 v návrhu
rozpočtu činí 58.966.000 Kč. se zapojením
přebytku z předcházejících let 3.775.000 Kč
a čerpáním úvěru ve výši 27.800.000 Kč.
návrh rozpočtu PO Základní škola a mateřská
škola Lelekovice pro rok 2021 jako vyrovnaný ve
výši 21.798.700 Kč na příjmové i výdajové straně.
V této částce je na příjmové straně zahrnut
i příspěvek zřizovatele ve výši 3.126.000 Kč.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o míst-
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ním poplatku za využívání veřejného prostranství,
kde se poplatek za poskytnutí místa prodeje
zvyšuje z 10 Kč na 20 Kč na m2.
dodatek Smlouvy o pronájmu a provozování
vodovodu – navýšení vodného stanoveného
BVK a.s. pro rok 2021 o 4,7 % tj. na cenu
37,54 Kč/m3, cena je bez DPH.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávy finančního
a kontrolního výboru, dále vzali na vědomí návrh
rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ponávka
a schválili předsedkyni a členy inventarizační komise.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
I v roce 2021 je v rozpočtu obce vyčleněná částka zhruba v loňské výši – cca 250 tis. Kč pro vaše
nápady a projekty jak vylepšit veřejný prostor.
Návrhy v rámci participativního rozpočtu můžete
podávat od 1. ledna do pátku 12. února 2021.
Pro návrhy platí, že:
a) nesmí porušovat právní předpisy ČR a EU,
b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce,
c) náklady na realizaci nesmí překročit
celkovou částku stanovenou k rozdělení,
d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru obce,
e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí
k pořízení nového či zhodnocení stávajícího
movitého nebo nemovitého majetku obce.
Návrhy je možné podávat:
a) písemně na adresu: Obecní úřad Lelekovice,
Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice,
b) e-mailem na adresu: lelekovice@gmail.com
c) osobně na podatelně Obecního úřadu
Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31, Lelekovice.
Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail.
V dalším čísle zpravodaje budou zveřejněny
vybrané projekty a pravidla ankety.
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INFORMACE Z OÚ
POPLATKY
Vážení občané, pro rok 2021 jsou poplatky
v obci Lelekovice vybírány od 1. 2. do 30. 6.
2021 a to dvěma způsoby:
hotově do pokladny OÚ v úřední dny Po, St
bankovním převodem na účet číslo:
4829641/0100
Variabilní symbol – rodné číslo poplatníka
Specifický symbol – číslo popisné
KAŽDÝ POPLATEK ZA POPLATNÍKA – fyzickou
osobu – ZASÍLEJTE SAMOSTATNĚ.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za svoz komunálního odpadu je
stanoven na 500 Kč za osobu/rok.
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 10 let, a to
do konce kalendářního roku, v němž této věkové
hranice dosáhly. Za nezletilé poplatníky starší
10 let poplatek hradí zákonný zástupce.
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v kanceláři OÚ – v případě, že dosahuje nejméně
částku 100 Kč.
STOČNÉ
Vyúčtování za stočné – faktury za období
07–12/2020 občané obdrží koncem ledna
2021. Faktury za vyúčtování stočného lze uhradit
hotově do pokladny OÚ nebo na účet uvedený
na faktuře, tj. Sberbank 4200201956/6800.
Variabilní symbol – číslo faktury (nutno dodržet
ve tvaru, tak jak je uvedeno na faktuře).
Specifický symbol – číslo popisné.
EKODVŮR
Ekodvůr je od 24. 12. do 1. 1. 2021 uzavřen,
poprvé otvírá 2. ledna 2021.
Vstup do areálu je umožněn pouze s rouškou,
max. dvěma autům.
Těším se na setkávání v ekodvoře i mimo něj,
přeji všem pohodové prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce.
Irena Wolfová

POPLATEK ZA PSY
Ceny zůstaly stejné, tj. jeden pes 100 Kč, za
každého dalšího 150 Kč. Poplatek platí držitel za
psy starší 3 měsíců.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATKU
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
(Obecnímu úřadu Lelekovice) vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti, např. v důsledku změny
pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu
nebo úhynu psa, změny držitele psa.
O vrácení přeplatku je možné požádat na základě
Žádosti – formulář je na stránkách obce nebo
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2020 se do konce listopadu narodilo
v Lelekovicích 16 dětí. Pokud epidemiologická
situace dovolí, bude se na jaře 2021 konat Vítání
občánků. Obec nesmí sama oslovovat rodiče
novorozených dětí. Žádáme tedy rodiče dětí
narozených v roce 2020, kteří by měli zájem se
zúčastnit tohoto společenského obřadu, aby svůj
zájem, včetně adresy, jména a data narození
dítěte, nahlásili do 31. 1. 2021 na obecním úřadě
(formulář ke stažení na www.lelekovice.cz/obecni–urad/formulare–ke–stazeni/).
GRATULACE
Na podzim oslavila významné životní jubileum
dlouholetá knihovnice paní Alena Stejskalová,
která mnohým z nás, jako laskavá paní učitelka
v místní škole, předávala první vědomosti.
Přejeme pevné zdraví, hodně sil a optimismu
do dalších let.

1_2_2021 sazba III_19.qxd

20.12.2020

14:14

Page 9

JUBILANTI
V uplynulém půlroce oslavili významné
životní jubileum naši spoluobčané
Helena Bar t ošov
ošov á, Helena Ber anov
anov á, Jarosla
Jaroslavv Čupr,
Čupr,
Jindř iš k a Doležalo
Doležalovvá, Libuše Elblo v á, Jiř ina Hájko
Hájko v á,
Jana Hor níko
níko v á, Milivo
Milivo j Husák , Vladimír Kincl,
Bohumil Klusoň, Jiř í Kudla,
Kudla, Ladisla v Ky
Ky selák , Marcela
Marcela
Lorenco
Lorencovvá, Jindř išk
išk a Mr v o v á, Fr
Fr antišek N a vr átil,
L uboš Němec, Zdeňk a Ošmero
Ošmero v á, Marcela
Marcela
P os píšilov
píšilov á, Jan Skula,
Skula, Jan Sme jkal,
jkal, Emil S t aněk ,
Marie S t aňko
aňko v á, Alena S t e js k alov
alov á, K arel
arel S tr nad,
P a v el Šupa, Fr
Fr antišek Tr
Tr enz , Klement Závodník
Závodník ,
Jiř ina Zelenko
Zelenko v á, Jiř í Zelený.
Zelený.

Do dalších let přejeme zdraví,
spokojenost a životní optimismus.

SOUTĚŽ – FOTOGRAFIE PRO KALENDÁŘ 2022
V podivném roce 2020 se neuskutečnilo ani
rozsvícení stromu, ani předvánoční posezení
seniorů, setkávání KLASU nebylo možné… Proto
dostali naši senioři starší 70 let na začátku
adventu malé balíčky s Lelekovickým čajem, stolním kalendářem a přáním k Vánocům od dětí
z mateřské školy. Snad jim udělaly radost.
Při tvorbě kalendáře byly použity převážně
snímky Lelekovic a okolí z nedávné fotografické
soutěže. Jelikož se kalendář líbil, rádi bychom
udělali podobný i na příští rok 2022.
Vyhlašujeme proto fotografickou minisoutěž.
Oceněním vítězům, které vybere neodborná
porota, bude zařazení jejich snímků do kalendáře
2022.
Vyzýváme tedy všechny amatérské i profesionální
fotografy: foťte a posílejte nám své snímky,

o kterých si myslíte, že by se mohly ucházet
o umístění v kalendáři. Je potřeba vyplnit každý
týden roku, od jara do zimy. Proto neváhejte
a foťte za každého počasí i ročního období.
Své snímky zasílejte v co nejlepší kvalitě (foťte na
nejvyšší rozlišení fotoaparátu a ukládejte do
JPGu s nejvyšší kvalitou nebo nejmenší kompresí) na mail: redakcni.rada.lelekovice@seznam.cz. Uveďte i název snímku.
Zasláním snímků souhlasíte s jejich případným
použitím, ať už celých nebo jejich výřezů,
v kalendáři Lelekovice 2022 či v jiném propagačním, informačním materiálu obce nebo na
webu obce Lelekovice.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše
fotografie.
Jarmila Gladišová
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AKCE A DĚNÍ V OBCI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne
v sobotu 9. 1. 2021 v dopoledních hodinách.

TJ SOKOL LELEKOVICE
Rekapitulace činnosti v roce 2020
Když koncem roku 2019 vypukla v Číně epidemie dosud neznámé nakažlivé nemoci koronaviru, málokdo předpokládal, jak nebezpečně
rychle se rozšíří po celém světě a s jakými následky. I proto mohla ještě tělocvičná jednota
uskutečnit 8. února dětmi oblíbený Dětský
karneval a následující den pomoci s divadelním
představením souboru Čedivadlo z České, který
v naší sokolovně uvedl pohádku pro děti
i dospělé. S velkým úspěchem se podařilo
uskutečnit ve dnech 6. a 7. března v sokolovně
v rámci divadelního festivalu LeleDiv 2020 všechna připravená divadelní představení. Zvláště velký
úspěch měla v nastudování Táni Pospíšilové
zpěvohra Balada z Koločavy, uvedená na závěr
festivalu.
V sokolovně také pokračovaly přípravy na
plánované jarní a letní sportovní akce včetně
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tréninků volejbalových družstev. Jenže to už se
rychle šířící epidemie změnila na pandemii,
která zasáhla celou Evropu. Vládou vyhlášený
nouzový stav tak přerušil přípravy a sokolovna
musela být pro veškerou činnost uzavřena.
Plánované sportovní akce byly odloženy na
pozdější dobu, po odeznění nákazy. Ta postupně ustoupila zásluhou přísného dodržování
nařízených hygienických a zdravotních opatření
a tak po 18. květnu, kdy byl zrušen nouzový
stav, TJ zahájila přípravy venkovních
sportovních akcí. Nejprve to byla spoluúčast na
organizování společných sportovních her obcí
regionu Ponávka OLYMPON, které se podařilo
uspořádat v sobotu 5. září na obecním moderním sportovním areálu u hasičky. I když hlavním
pořadatelem byla obec Česká, velkou mírou se
podílela na dobrém průběhu naše obec
a hlavní organizátoři z naší TJ, starosta Zbyněk
Lecián a náčelnice TJ Simona Tomanová.
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Při ztížených podmínkách pro všechny zúčastněné sportovce a sportovkyně nakonec OLYMPON
proběhl
úspěšně
k radosti medailových vítězů a našeho starosty
obce Aleše Mikauše, protože opět přebíral za
vítězství obce putovní pohár.
Rovněž úspěšné byly Dětský duatlon a Dětský
biatlon uskutečněné ve spolupráci s Filipem
Ospalým druhou a třetí sobotu v září na Skalce.
Z dětských lehkoatletických závodů se již nepodařilo uspořádat na hřišti u hasičky oblíbený
Čiperný Lelek. Ve středu 16. září se ještě
uskutečnil T–Mobile Olympijský běh na 5 km se
startem na Skalce, kterého se zúčastnilo
51 běžců a běžkyň. Běhu předcházely běžecké
závody dětí a mládeže. Závodů se zúčastnilo
30 závodníků. Olympijský běh včetně dětských
závodů patřil mezi velmi zdařilé sportovní akce.
Tím veškerá sportovní činnost skončila, protože
po velkém letním rozvolnění hygienických
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a zdravotních opatření v celé Evropě se rychle
začala nákaza koronavirem šířit a to i s těžšími
následky, proto vláda od 5. října vyhlásila opět
stav nouze se všemi důsledky. V sokolovně
přesto několik obětavých členů alespoň provedlo
nejdůležitější práce. Zejména musela být provedena příprava na položení nové podlahy v místnosti turistické noclehárny, když původní byla
poničena zatékající vodou při deštích, dokončena byla elektroinstalace v novém sále na terase.
Také byl vymezen prostor pro uskladnění nových
židlí a nového divadelního pódia tak, aby bylo vše
připraveno pro veřejné akce v sokolovně.
Závěrem představitelé TJ Sokol děkují občanům
za projevenou přízeň, obci Lelekovice za příkladnou spolupráci a sponzorům za podporu všech
pořádaných akcí. Do nastávajícího roku přejí
všem zvládnutí nepříjemného období a v novém
roce pevné zdraví a spokojený život.
Zdeněk Chlup
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AC LELEKOVICE – MUŽI VEDOU TABULKU. CÍLEM JARA JE POSTUP
Úspěšný podzim mají za sebou fotbalisté
AC Lelekovice, kteří po devíti odehraných
zápasech vévodí na jižní Moravě skupině
A v 1. B třídě. Cíl jarní části soutěže je jasný: postup do 1. A třídy!
Průběh podzimní části citelně poznamenala
pandemie koronaviru, protože lelekovičtí borci
kvůli omezením nemohli dohrát tři zápasy.
„S výsledky i hrou jsem spokojený. Kluci rychle
pochopili, co chceme hrát. Hrají odvážný kombinační fotbal, který vychází ze zajištěné obrany,“
uvedl trenér týmu Jiří Huška.
Ten má v kádru 21 svěřenců. Základní osu
mužstva tvoří pět až šest hráčů, kolem nichž se
střídají další borci. „Nejcennější pro mě i kluky
byla na podzim domácí výhra s Vilémovicemi, za
které hrají bývalí ligisté Patrik Siegel nebo Petr
Švancara.
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Podle něj i podle osobnosti týmu Tomáše
Abrahama je postup do vyšší soutěže reálný.
„Jsem čtyřicátník, který má
ještě motivaci hrát co nejvýš
stejně jako Lelekovice. Je tu
výborná parta mladých kluků,
kteří mají z fotbalu radost
a táhnou za jeden provaz, což
je hlavní deviza týmu,“ vysvětlil
někdejší prvoligový záložník
brněnské Zbrojovky a Slovácka Tomáš
Abraham, který oblékal i dres rakouského
Innsbrucku.
I on si nejvíc cení výhry s Vilémovicemi.
„Můžeme porazit kohokoliv a v podstatě se
můžeme porazit jen my sami. To se projevilo
třeba v Čebíně, kde jsme po bojácném výkonu
prohráli. Pak už jsme opět hráli výborný fotbal,“
zhodnotil Abraham podzim, během něhož získali
v devíti zápasech 22 bodů za sedm vítězství
a jednu remízu.
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ŽÁCI A PŘÍPRAVKA
Bilanci pěti vítězství, jedné remízy a dvou proher
má po podzimu na kontě tým starších žáků, kteří
jsou na osmé příčce v šestnáctičlenné tabulce.
„Nejlepším střelcem týmu je Matouš Komosný,
který za osm zápasů stihl vstřelit 18 branek! Je
ale potřeba pochválit všechny kluky, neboť za
poslední rok udělali obrovský výkonnostní
pokrok, a to zejména po fyzické stránce. Velkými
oporami týmu jsou také kluci, kteří k nám přišli
z SK Řečkovice,“ uvedl trenér mužstva
Jan Klusoň.
Kvůli koronaviru se na podzim podařilo odehrát
aspoň sedm z devíti zápasů i lelekovickým
mladším žákům. „Opět s ročním věkovým handicapem jsme pouze jedenkrát zvítězili, ale
spoustu zápasů zvládli skvěle. Prohry byly
těsné, žádné debakly! Je rozhodně na čem
stavět. Pokud nám to epidemiologická situace

RegionKurimsko.cz
Kuřimský portál se stal za 8 let svého fungování
největším informačním zdrojem v regionu. Dnes
tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a
přehledu kulturních akcí najdete také denně
aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky kuřimské adventní
výzdoby nebo si přečíst o právě probíhajících
rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli
pročítání černé kroniky? Všechny regionální
zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce
zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní
události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním
dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost,
které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář
regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro
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dovolí, pak se jistě na jaře ještě více popereme
o každý bodík a o každou branku. Skvělá parta
se skvělými rodiči naši fotbalovou euforii
násobí,“ sdělil trenér Ivo Barták.
Ve stopách A týmu AC Lelekovice jde mladší
přípravka, která v posledním dni tradičního letního soustředění odehrála na přelomu srpna
a září první utkání soutěže. „Kluci odehráli osm
utkání a všechna vyhráli. Velká pochvala!“ uvedl
vedoucí mladší a starší přípravky Martin Jelínek.
Starší přípravka podle něj začala později
a odehrála celkem pět zápasů, u kterých bohužel
ty prohrané převažovaly nad vyhranými. „Kluci ale
hráli s o rok starší kategorií, proto jim patří velký
obdiv nad jejich výkony. Obě soutěže pak byly
z důvodu pandemie koronaviru předčasně
ukončeny. Doufáme, že se zase brzy uvidíme
a začneme v plné síle trénovat,“ zdůraznil Jelínek.
Zpracoval:(REJ)

rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je
můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních
obcích. V případě, že akci sami pořádáte
a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí,
máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí.
Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také
na facebookové stránce Region Kuřimsko, kterou v současnosti sleduje přes dvanáct set
uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu
průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat
práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál
poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci
s nabídkami práce.
Navštivte
portál
www.regionkurimsko.cz
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz
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ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
Minulý rok byl zcela jiný. A tak se možná stalo, že
jsme častěji než jindy sáhli po knize. Někdo pro
vzdělání, někdo pro relaxaci, jiný pro zapomnění
na osamocení.
Je možné, že i v příštím roce nastane podobná
situace nebo, že se budeme chtít ke knihám
vracet častěji.

inspirovat jejich výběrem, je potřeba si na webu
www.databazeknih.cz vytvořit svůj profil.

Pokud nemáte dlouhý seznam toho, co si toužíte
přečíst, je možné se inspirovat a třeba si i trošku
zasoutěžit v rámci Čtenářské výzvy 2021.

Kniha:
1. z lékařského prostředí
2. obsahující ilustrace
3. která je vyprávěna retrospektivně
4. ve které se objevují nadpřirozené postavy
5. vydaná před sto a více lety
6. která je (byla) v některé zemi zakázána
7. která má v názvu část lidského těla
8. ve které hraje důležitou roli dopis
9. kterou jste objevili díky Databázi knih
10. známé české osobnosti
11. kterou po přečtení někomu darujete
12. jejíž děj se odehrává na vesnici
13. jejíž název se skládá z 21 písmen
14. s pruhovanou obálkou
15. jejíž název je i názvem hlavní postavy
16. v některém žebříčku na Databázi knih

Již několik let vypisuje tuto výzvu největší a nejnavštěvovanější knižní web u nás, kde najdete
spoustu informací o knihách a jejich autorech.
Pokud tedy chcete objevovat zajímavé knihy
zábavnou formou či čelit výzvě, přečtěte
v průběhu roku dvacet knih podle dvaceti témat.
Jestliže netoužíte po sdílení svých úspěchů či
názorů, je možno si zasoutěžit sám se sebou, ale
pokud chcete soutěžit s jinými nebo si rádi
přečtete o knihách, které vybrali jiní čtenáři či se
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Bohužel témata se v průběhu listopadu a prosince odtajňují postupně a tak je jich v čase
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a přečtete knihy s těmito tématy?
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SČÍTEJTE PTÁKY NA KRMÍTKU
Pozorování a sčítání ptáků na krmítku je program
občanské vědy určený pro nejširší veřejnost.
Zapojit se může každý, předchozí zkušenosti nejsou potřeba – stačí si připravit krmítko a hodinu
jej v daném termínu pozorovat. Sčítání je vhodné
i pro školní třídy, družiny či kroužky.
Vše potřebné najdete na samostatném webu
https://ptacihodinka.birdlife.cz – jak sčítání
probíhá, jak se do něj zapojit, proč vlastně
sčítáme nebo jaké jsou výsledky předchozích
ročníků. Historicky první sčítání se konalo v lednu
2019 a zapojilo se do něj přes 14 000 účastníků,
v roce 2020 sčítalo už dokonce přes 20 000
pozorovatelů. Sčítejte ptáky na krmítku také!
Třetí ročník sčítání proběhne 8.-10. ledna 2021.
Výsledky je potřeba odeslat elektronicky nebo
poštou na adresu Na Bělidle 34, 150 00 PrahaSmíchov do 15. ledna 2021.
SČÍTAT JE SNADNÉ
Vyberete si vhodné místo k pozorování
– nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy.
Kdykoliv v průběhu 8.-10. ledna 2021 sčítáte
ptáky po dobu jedné hodiny.
U každého druhu zapisujete vždy nejvyšší
počet jedinců spatřených najednou. Vidíte
například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam
šest a po chvíli už jen jedna? Zapište si u modřinky šestku.
Počítáte všechny ptáky – nejen na krmítku, ale
i ptáky v okolí nebo přeletující.
Výsledky odešlete do 15. ledna 2021.
Proč je vaše účast důležitá?
O chování zimujících ptáků toho zatím víme
velmi málo. Jen s vámi získáme dostatek údajů
o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje.
Časem získáme přehled, kteří ptáci ubývají
a kteří přibývají.
Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději
využívají.

Na co se můžete těšit?
Stanete se součástí výzkumu sčítání ptáků na
krmítkách.
Dostanete zajímavé informace o ptácích
navštěvujících krmítka a o jejich krmení.
Při elektronickém odevzdání výsledků získáte
certifikát s profilem svého krmítka.
Jak správně přikrmovat
Krmíme od listopadu do března.
Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu
počasí. Více krmiva podáváme za mrazů a vysoké
sněhové pokrývky.
Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí,
ideálně na závětrné a nerušené místo.
Potrava musí být vždy chráněna před sněhem
a deštěm.
Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko
čistíme od trusu a slupek.
Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso,
pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy
a drozdy potěší pár jablek či jeřabin,
strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs.
Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým
krmivem.
Nikdy nedáváme kořeněné, solené, uzené
či přepálené kuchyňské zbytky.
Vyhýbáme se i všemu sladkému. Výjimkou je
cukr obsažený přímo v ovoci – nakrájené jablko
ano, doslazované rozinky či dokonce sušenky
v žádném případě.
Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např.
neslaná vařená rýže a brambory, strouhaná
mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj.
Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů pozorujeme.
Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáci potřebují vodu.
Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov
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