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730 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
Následující život v Lelekovicích nejspíše
probíhal v relativním poklidu. Heřman II.
z Lelekovic možná v té době obnovil známost
s pány z Holštejna, s jejichž předky se setkával
a možná i přátelil jeho dědeček lovčí Lelek –
Heřman I., neboť tehdy byl Radoslav z Čeblovic,
předek pánů z Holštejna, dokonce nejvyšší
lovčí, a to zřejmě právě v brněnské provincii.
Heřman II. z Lelekovic a Hartman z Holštejna
se v květnu 1288 sešli v Brně, na zasedání zemského soudu. Při té příležitosti Hartman nechal
sepsat listinu, kterou 21. 5. 1288 daroval pro
spásu duše své a svých rodičů klášteru
v Oslavanech část vesnice Studyň – dnes

zaniklá, jihovýchodně od Zbýšova. Jako svědka
daru si přizval i Heřmana II. – cca 47 let, který
vyhověl a je na listině dole uveden. Je to nejstarší nepochybná písemná zmínka o pánech
z Lelekovic a o Lelekovicích…
Ukázka z knihy Lelekovice – Martin Culek
a kolektiv – která vyjde letos v září k výročí
730 let od první písemné zmínky o naší obci.
Křest knihy proběhne v sobotu 22. 9. 2018
od 18:00 hod v sokolovně v průběhu koncertu,
na kterém vystoupí Robert Jícha s kolegy
z Městského divadla Brno a Lelkováček.
Všichni jste srdečně zváni.
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CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Těsně před prázdninami se prostor na školní
zahradě pod borovicí proměnil v jeviště
a hlediště a proběhla školní akademie „Děti
rodičům a rodiče dětem“. Žáci jednotlivých
tříd si připravili scénky, ve kterých ukazovali, co
vše se za ten rok naučili. Rodiče si připravili
vystoupení k 100. výročí založení republiky.

Poslední školní den proběhl ve slavnostní
atmosféře, vidět najednou tolik svátečně
oblečených dětí opravdu lahodí oku. A pak už
jen rozdat vysvědčení, předat kytičky a malé
pozornosti, zamávat a HURÁÁÁÁ na prázdniny.

Velmi vtipné vystoupení měla 3. A, která zajímavým způsobem přiblížila divákům závod
na kolech. A také maratonský běh, který se
konal za velmi nepříznivých podmínek… pršelo,
padaly kroupy, foukal silný vítr.

PRÁZDNINY
I škola má prázdniny a tak se za jejími dveřmi
nic moc zajímavého neděje, krom toho, že
se uklízí, opravuje, co je poškozené, a chystá
se vše na další školní rok.
Do kterého všem, co školu navštěvují, malým
i velkým, přejeme jen to nejlepší, aby do školy
chodili s radostí, že se naučí něco nového či
zajímavého a především, že se potkají
s báječnými lidmi.
Školní rok bude zahájen 3. 9. v 8:00 hodin na
školní zahradě, v případě špatného počasí
v jednotlivých třídách.

Naší akademii se déšť vyhnul, ale vítr foukal
velice silný (asi to bude tradice, protože foukal
i loni a předloni) Ale to nás neodradilo a diváci
pochopili a omluvili sníženou kvalitu zvuku.
Naše úžasné ozvučení totiž není dokonalé a na
vítr prostě nestačí.
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O všech akcích, které škola chystá, se dozvíte
na jejích stránkách nebo prostřednictvím dětí.
A na závěr bychom Vám rádi podrobněji
přiblížili školní akci, která již proběhla, ale za
zmínku určitě stojí.
Alice Kis

KAMÍNEK PRO ŠKOLU
Ještě jste nebyli na Kamínku? Tak si poznačte
datum 19. května 2019 – to se uskuteční již
8. ročník této charitativní akce naší základní
školy.
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Myšlenka, aby žáci, rodiče a učitelé spojili své
síly, napadla Jitku Baumannovou z České,
která oslovila OÚ v České, od kterého má
Kamínek po všechny ročníky zapůjčenou místní sokolovnu. Tam se odehrává vždy jednou
ročně hudebnězábavné odpoledne, kde se
setkávají současní i bývalí žáci školy a jejich
rodinní příslušníci jak na jevišti, tak i v hledišti.
Mezi tradiční účinkující patří pěvecký sbor
Lelkováček a taneční oddělení ZUŠ Kuřim.
Smyslem akce je vydělat peníze pro školu
a koupit dětem to, co je potěší a pomůže při
výuce. První rok to byly lavice a židle, v dalších
letech pak namátkou knihy do encyklopedických koutků, krabice na výtvarné potřeby,
bedny na sportovní náčiní na dvůr, vzduchovky, nástěnky, ozvučení včetně mikroportů,
vymalování školního dvora atd.

skákacího hradu. Postupem času přibývá
šikovných rukou, které vytvoří to pravé domácí
občerstvení, každým rokem pestřejší. I nápad
již bývalých žákyň malovat na obličej se setkal
s pozitivní odezvou. Na Kamínku je každým
rokem pomalováno stále více malých i velkých.
Loni přibyla k párkům v rohlíku i cigára
s chlebem – a zase by se prodalo více…
Dospělí i děti hasí žízeň chutnými moky
z dalešického pivovaru.

Nejdůležitější ale je setkání malých i velkých!
Od začátků „Kamínků“ se děti radovaly především ze soutěže o ceny, dospělé tradičně baví
dražba a ty nejmenší pak v posledních
ročnících nebylo možné dostat ven ze

Tak ještě jednou: příští rok – na třetí květnovou
neděli – v sokolovně v České bude určitě zase
jedno prima odpoledne pro všechny, kteří přijdou (nejen) z Lelekovic a z České!

A velice rádi vidíme na těchto akcích i děti
z MŠ v Lelekovicích a České, které nám nejednou vyrobily krásné věci na prodej. Máme
i skvělé obecenstvo – naše babičky
a dědečky: potěší se nad svými vnoučaty
a zároveň se setkají se svými vrstevníky při
kávě či čaji a též nějaké sladkosti.

Jája Bařinková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY
Nová třída v nadstavbě mateřské školy
v prvním zářijovém týdnu ožije novými uživateli.
O prázdninách se podařilo třídu vybavit
potřebným nábytkem a vše je připraveno na
zahájení nového školního roku.
V průběhu měsíců září a říjen bude v obci
provedena výměna všech svítidel veřejného
osvětlení. Zase budeme po setmění o něco
lépe vidět a ještě ušetříme na opravách
starých svítidel a úhradě za spotřebovanou
elektrickou energii.
V červenci nabylo právní moc vydané
stavební povolení na akci „ZŠ Lelekovice –
přístavba základní školy“. Jedná se o vybudování dvou odborných učeben na zahradě

školy. Nyní čekáme na vyhodnocení naší
žádosti o dotaci na realizaci této stavby, kterou
jsme podávali v rámci výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů v souladu
s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.
Posunu jsme dosáhli i u další připravované
stavby „Lelekovice – rekonstrukce šaten ve
sportovním areálu na Poňavě“. Na tuto akci
bylo vydáno Územní rozhodnutí na umístění
stavby a následně zažádáno o vydání stavebního povolení. Předpokládáme, že výběrové
řízení na dodavatele stavby by mohlo být vypsáno ještě letos na podzim.
Časopis Moderní obec a vydavatelství
ProfiPress ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR a Sdružením místních samospráv
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ČR vypisuje každoročně soutěž „Komunální
projekt roku“. Za naši obec jsme do soutěže
přihlásili sportovně rekreační areál u hasičky.

Projekt postoupil do užšího finále. Výsledky
soutěže budou vyhlášeny 18. září 2018
v Senátu Parlamentu ČR.
Jaroslav Diviš

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
Vážení občané,
předkládám Vám zprávu o činnosti zastupitelstva obce ve volebním období 2014 – 2018.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito
občané: za Sdružení pro Lelekovice – Jaroslav
Diviš, PhDr. Mgr. Marie Klusoňová, Pavel
Krejčí, Zbyněk Lecián, Aleš Mikauš,
Mgr. Hana Mikaušová; za sdružení Krásné
Lelekovice – Ing. Ivo Barták, Ing. arch. Daria
Křivinková; za ČSSD – Ing. Petr Ošmera,
MUDr. Ivo Trubák; za ANO 2011 – Martin
Huška, Mgr. Dušan Peterka, Martin
Procházka. Před prvním jednáním se mandátu
vzdala Ing. arch. Křivinková, na její místo
postoupila Ing. Jarmila Gladišová, dále se
mandátu vzdal Mgr. Dušan Peterka, kterého
nahradila Mgr. Ing. Taťána Malá. Ta se vzdala
mandátu k 31. 5. 2017. V zastupitelstvu
ji nahradil Jan Ráž.
Co se nám v uplynulém čtyřletém období
podařilo uskutečnit
Po náročných opakovaných výběrových
řízeních se podařilo úspěšně realizovat stavbu
„Přestupní uzel – zastávka ČD Česká –
Lelekovice“. Spolufinancování akce bylo
zajištěno z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 85 % z uznatelných nákladů. Dotaci na projekt jsme získali
ve výši 16,1 mil. Kč. Po jeho realizaci se zásadním způsobem zlepšila kultura cestování
našich občanů.
Pro zajištění dopravní bezpečnosti
a především větší bezpečnosti dětí se podařilo zrealizovat před základní školou zvýšený
přechod. Součástí projektu bylo osvětlení
přechodu, na které jsme získali dotaci ve výši
90 tis. Kč od Nadace ČEZ v rámci grantového
řízení Oranžový přechod. Součástí akce byla
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rekonstrukce zastávek pro autobusy IDS,
realizace místní komunikace s asfaltovým
krytem u základní školy, nové parkovací plochy
a rekonstrukce části dešťové kanalizace.
Celkové náklady činily bez DPH 2,357.679 Kč.
S našimi nejmladšími občany, dětmi
navštěvujícími mateřskou školu, souvisí další
uskutečněná akce – „Úprava zahrady v přírodním stylu“. Na projekt se podařilo získat
finanční podporu z Operačního programu
Životní prostředí. Celkové náklady projektu
byly 1,314.244 Kč z toho dotace 1,134.306 Kč,
ceny s DPH.
Pro zajištění ochrany občanů a jejich
majetku před požáry a důsledky mimořádných
událostí obec každoročně investovala do
technického a osobního vybavení Jednotky
požární ochrany SDH nemalé finanční
prostředky. V roce 2015 zakoupila novou
zásahovou požární cisternu MAN za
4,351.160 Kč. Od kraje se podařilo na nové
auto získat dotaci 1 mil. Kč. Slavnostní
předání cisterny jednotce se uskutečnilo
22. 12. 2015 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
a dalších hostů z řad profesionálních hasičů.
Požární auto požehnal P.ThLic. Pavel Kříž OM,
farář vranovský.
V létě 2016 byla zahájena dostavba
splaškové kanalizace – stoka „B“. Úsek části
obce směrem k obci Česká doplnil hlavní
stavbu stoku „A“ s ČOV. Na tuto stavbu se nám
podařilo získat dotaci z evropských fondů ve výši
4,7mil. Kč, celkové náklady z výběrového řízení
byly 6,972.111,59 Kč bez DPH.
Po majetkovém vyřešení pozemků
se podařilo realizovat dlouho připravovanou
stavbu celkové rekonstrukce objektu samoob-
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sluhy. Akce „Nástavba, rekonstrukce a venkovní
úpravy prodejny“ zahrnovala rekonstrukci
přízemí – prodejny smíšeného zboží a řeznictví
a do nástavby prvního patra byly přemístěny
ordinace zubní a dětské lékařky, zřízena lékárna
a dále zde jsou dva sály pro potřeby obce, jeden
v současnosti využívá ZŠ jako školní družinu.
U budovy bylo vybudováno nové parkoviště pro
18 automobilů. Celkovou investici ve výši cca
19 mil. Kč bez DPH hradila obec ze svého
rozpočtu.
Pro všechny věkové kategorie jsme opět
bez dotací realizovali další projekt –
„Multifunkční areál u hasičky“, který zahrnoval
rekonstrukci parku, dětského hřiště a požárního cvičiště. Kromě klidové zóny s lavičkami
a hracími prvky pro nejmenší děti areál
obsahuje prostor pro hasičský sport,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tartanovou atletickou dráhu, lanové centrum,
venkovní posilovací stroje, workoutovou sestavu
a dřevěný altán pro vzdělávací a kulturní využití.
Na začátek nového školního roku je
připravena nová třída pro 20 dětí v nadstavbě
mateřské školy v prostoru nad školní kuchyní.
Stavba je spolufinancována z IROP. Celková
investice nadstavby mateřské školy je s DPH
cca 8,7 mil. Kč, z toho hrazeno z dotace cca
6,75 mil. Kč.
Pro zlepšení osvětlení komunikací se
současnou úsporou elektrické energie jsme
za podpory dotace z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu EFEKT 2018 zahájili
realizaci projektu „Výměna světelných bodů
a úprava veřejného osvětlení“. Celkové náklady
projektu jsou cca 3 mil. Kč, z toho dotace 50 %.
V ulici Na Hrázi byla přes říčku Ponávku
vybudována nová ocelová lávka pro pěší. Její
stavba předcházela rekonstrukci souběžně
vedeného mostu. Opravou se zvýšila nosnost

mostu ze 4 tun na možné zatížení nad 30 tun.
Náklady na oba objekty činily s DPH 2,8 mil. Kč.
V rámci zlepšování životního prostředí
se daří dlouhodobý záměr péče o cenný
ekosystém – VKP Paseky. Zajišťujeme
každoroční kosení a odstraňování nevhodných náletových dřevin. Díky soustavné péči,
financované z prostředků obce a v malé míře
i za pomoci dotací od Agentury ochrany
přírody a krajiny, se výrazně zlepšily biologické podmínky a současně se zvýraznil
krajinný ráz tohoto území.
Po dvou letech přípravy a projednávání
schválili zastupitelé v květnu roku 2017 nový
územní plán obce, který zajistí její udržitelný
rozvoj na další desetiletí.
Zastupitelé obce formou individuálních
dotací opakovaně podporovali sportovní,
kulturní a spolkovou činnost: AC Lelekovicefotbalový klub, TJ Sokol, SDH, koncerty,
Václavské hody, zájezdy pro seniory, předvánoční posezení. Obec významně finančně
přispívala TJ Sokol na rekonstrukci a nezbytné
opravy sokolovny.
Ve standardizovaném způsobu hodnocení
hospodaření se naše obec dlouhodobě
umisťuje v první desítce nejlépe hospodařících obcí Jihomoravského kraje v kategorii 1000 – 1999 obyvatel. Hospodárným
zacházením s finančními prostředky
a využíváním dotačních titulů máme i přes
velké množství realizovaných staveb na
bankovních účtech uloženo ještě cca 43 mil.
Kč, které pomohou financovat akce připravované pro následující roky.
Co se nám podařilo připravit pro další
volební období
Silniční průtah – ve spolupráci obce se
SÚS JmK bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci státní silnice.
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Dostavba ZŠ – máme platné stavební
povolení, byla podána žádost o dotaci.
Nová hasičská zbrojnice – atelier BurianKřivinka pracuje na PD pro stavební povolení.
Nový ekodvůr – je zadáno zpracování PD
na nový ekodvůr s technickým zázemí pro
údržbu obce.
Šatny na fotbalovém hřišti – bylo vydáno
Územní rozhodnutí, dokončuje se PD pro

INFORMACE Z OÚ
Upozorňujeme nájemce hrobových míst
na hřbitově v Lelekovicích, aby při opravách
hrobů, pomníků a obrub odváželi přebytečnou
hlínu a stavební odpad mimo hřbitov a jeho
okolí. Pokud uvedené práce provádí objednaná firma, žádáme o důslednou kontrolu její
činnosti. Množí se případy, kdy firmy místo
odvozu přebytečné hlíny tuto sypou kolem zdí
hřbitova a v prostoru pozůstatků hradu a Vám
účtují její odvoz. Upozorňujeme na přísný
zákaz vysypávání jakéhokoli materiálu v okolí
hřbitova a kostela.
Dále připomínáme, že je také zakázáno do
kontejnerů na komunální odpad, které jsou
umístěny před hřbitovem, sypat hlínu a stavební odpad.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dnech 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hod.
a 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hod. Volební
místnost je v zasedací místnosti Obecního
úřadu. V tomto obvodu se bude volit 13 členů
zastupitelstva obce.
Kdo může volit
Volit může každý občan, který v době konání
voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je
nutné přijít s platným občanským průkazem
nebo pasem. V komunálních volbách nejsou
vydávány voličské průkazy.
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stavebního povolení a na realizaci akce,
připravuje se výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Místní komunikace – dokončuje se PD
na opravu místní komunikace Paseky
a příjezd k MŠ.
Vyhlídka na Pasekách – máme vypracovaný projekt.
Jaroslav Diviš, starosta obce

Jak volit
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno –13.
Může tak na hlasovacím lístku označit jednotlivé kandidáty. Může rovněž označit jednu
volební stranu.
Možná je i kombinace označení jednotlivých
kandidátů napříč kandidátkami a strany. Hlas
tak dostávají zaškrtnutí kandidáti a rovněž kandidáti vybrané strany počínaje prvním tak, aby
jejich součet odpovídal celkovému počtu
volených zastupitelů.
Hlasování do přenosné volební schránky
Pokud se volič ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat,
aby ho na území příslušného volebního okrsku
navštívili členové okrskové volební komise
s přenosnou volební schránkou. Požadavek
lze nahlásit předem telefonicky v kanceláři OÚ
Lelekovice, tel.: 541 232 223, 541 232 162.
Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit
přímo příslušné okrskové volební komisi.
Další informace naleznete na webu obce
Na webových stránkách obce bude zřízena
záložka volby, kde budou zveřejňovány aktuální informace k volbám do zastupitelstev obcí,
např. volební právo občanů jiných členských
státu EU.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok začíná v pondělí 3. září již ve třech
třídách.
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EKODVŮR
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v tomto roce ještě jednou. Pravděpodobně
v říjnu. Termín bude včas oznámen. Stavební
odpad bude možno do ekodvora odvážet do
konce října.

22. 9. 2018 bude z důvodu konání hasičských
soutěží ekodvůr uzavřen!
Upozorňujeme všechny občany, že odkládání
odpadu před ekodvůr je považováno za zakládání černé skládky, sankce až 50. 000 Kč.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
2. 9.

Slavnostní požehnání Sedmiradostné
cesty
15. 9. Duatlon pro děti a mládež
21. 9. Noc sokoloven
22. 9. Hasičská soutěž
22. 9. Křest knihy o Lelekovicích, koncert
– sokolovna
27. 9.
Cimbál
28. 9. Stavění máje
29. 9. Hodovní den
5.–6. 10. Volby do obecního zastupitelstva
7. 10.
Vyhlášení výsledků Letní výzvy –
výjezdů na Lelkovadlo
20. 10. Country bál
Listopad Burza a bleší trh

a podrobný harmonogram najdete na
stránkách sokola nebo obce. K závodům je
nutné se dopředu přihlásit na:
www.survio.com/survey/d/J3P5X5D9N1G5I2R4S

NOC SOKOLOVEN
Pořadatelé připravují Noc sokoloven v rámci
celostátní akce České obce sokolské na pátek
21. září se začátkem v 16:00 hodin. Součástí
programu budou koloběžkové závody a po setmění dětmi oblíbená Stezka odvahy. V předsálí
sokolovny nebude chybět ani výstava fotografií
z činnosti TJ, umožněna bude komentovaná
prohlídka všech prostor sokolovny.

Vyjdeme ráno od kapličky v České, u kostela
v Lelekovicích přibereme další poutníky
a Sedmiradostnou cestou dojdeme na Vranov,
kde v 11:00 hod proběhne poutní mše svatá.
Po mši jsou všichni zváni na pohoštění na farní
zahradě. Bližší informace na plakátcích
a v ohláškách.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Hasiči zvou všechny příznivce hasičského
sportu na první „novodobé“ závody. V sobotu
22. 9. na hřišti u hasičky. Soutěžit budou
mladší a starší žáci, v každé kategorii se
očekává účast asi 10 soutěžních družstev,
takže bude na co se dívat. Snad se podaří na
závěr představit i lelekovické nejmladší
družstvo začínající přípravky. Závody štafet
družstev začnou předběžně v 9:45, v 11:00
pak závody Požárního útoku. Vyhlášení výsledků je plánováno na 14:00 hodin.

DUATLON PRO DĚTI – OTEVŘENÉ
MISTROVSTVÍ LELEKOVIC
TJ Sokol a Filip Ospalý pořádají první Duatlon
pro děti a mládež do 15 let. Je sestaven
ze závodu v běhu a jízdě na kole. Bude se
konat v sobotu 15. září dopoledne na Skalce,
prezentace od 8:30, následuje ukládání věcí
do depa, rozprava a samotné závody dle kategorií pak startují v 10:00 hodin. Pravidla

KŘEST KNIHY A KONCERT
Obec vydává k 730. výročí první písemné
zmínky o naší obci publikaci o Lelekovicích.
Křty významných knih se obvykle spojují
s příjemným kulturním zážitkem. Obec proto
pořádá v sobotu 22. 9. v 18:00 hodin koncert
Roberta Jíchy a jeho kolegů z Městského
divadla Brno. Vystoupí také pěvecký sbor
Lelkováček. Všichni jste srdečně zváni.

SEDMIRADOSTNÁ CESTA
Slavnostní požehnání Sedmiradostné cesty
proběhne v neděli 2. 9. 2018.
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VÁCLAVSKÉ HODY
Bližší informace dostane každý do své
schránky.

bleší trh skautek Sedmikrásek. Termín bude
upřesněn, včas proberte skříně, zkontrolujte
velikosti lyží a lyžáků.

KULTURNÍ SPOLEK
Na jaře vznikl v Lelekovicích nový spolek, který
se chce věnovat zachování a dalšímu rozvoji
společenských akcí v naší vesnici. Jeho zakladatelé – Petr Stejskal, Jája Kotas, Kateřina-Šarlota Zelinková a Ondřej Krejčí – ho pojmenovali
KUltura LElekovice. Název nemá vyvolávat
emoce, ale je stručný a dobře zapamatovatelný.
LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
Až do 30. září můžete vyjet na horském kole na
Lelkovadlo a svůj čas zaslat k porovnání
s ostatními na https://lelkovadlo-letnivyzva.webnode.cz/. Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií, kde si každý najde tu svou,
proběhne v neděli 7. října v 11:00 nahoře na
Lelkovadle.
COUNTRY BÁL
V rámci kulturní a zábavné činnosti připravuje
TJ Sokol na sobotu 20. října od 20:00 hodin
v sokolovně Country bál. K poslechu i tanci
budou hrát dvě country kapely. Vystoupí také
profesionální taneční skupina se svým
uměním a navíc zájemce naučí dobové tance.
Jejich výuka se na minulých bálech setkala
s velkým zájmem a tak pořadatelé zvou všechny obdivovatele těchto tanců a skvělé muziky
k hojné účasti.
FOTOSOUTĚŽ
Připomínáme, že stále probíhá fotosoutěž vyhlášená k 730 letům od první písemné zmínky
o obci. Na podzim bude určitě co fotit, tak se
nestyďte a své obrázky nám pošlete do 5. 12.
na email lelekovice2018@email.cz Podmínky
soutěže na https://lelekovice2018.webnode.cz/
BURZA A BLEŠÍ TRH
Na začátek listopadu je plánována burza veškerého oblečení, sportovního vybavení a také
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Členové spolku nosí v hlavě spoustu zajímavých nápadů, a pokud se je postupně
podaří realizovat, čekají na nás v Lelekovicích
zajímavé akce.
První v pořadí jsou letošní Václavské hody.
Spolek vzal na sebe jejich kompletní organizaci. Chystá několik příjemných inovací,
se kterými se určitě přijďte osobně seznámit.
Například už ve čtvrtek 27. 9. můžete posedět
a zazpívat si u cimbálu a naladit se tak
na hodovní náladu.
Petr Stejskal s Káťou Zelinkovou jsou letos
hlavní stárci, a tak ví o všech detailech.
„Do hodů se zapojí přes dvacet párů, které
vytvoří šest a možná dokonce sedm tanečních
koleček. Nácvikům se intenzivně věnujeme od
poloviny července a průběžně trénujeme
i naše hlasivky u zpěvu hodovních písniček.
Organizačně nejnáročnější bývá samozřejmě
týden před hody, protože se musí zajistit
spousta věcí – kácení, transport, ´výroba´
a vztyčení máje jsou to hlavní, ale časově
náročná je například i výzdoba sálu a příprava
dalších mnoha nezbytností. Věříme ale, že
hodovní nadšení neopadne, každý přiloží ruku
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k dílu, a tak se vše zvládne patřičně nachystat.
Pomáhá nám také podpora ze strany obce,
místních podnikatelů, sponzorů a i samotných
občanů. Je pro nás velice důležitá, vážíme si jí
a děkujeme za ni. Těšíme se, že výsledky naší

poctivé přípravy si v sobotu 29. září pěkně
užijete.“
Hodovní mája se bude kácet 3. 11. Sledujte
facebook.com/kulturalelekovice, ať vám
neujde další příjemná akce.
Eva Peterková

Z ČINNOSTI TJ SOKOL LELEKOVICE
K druhému ročníku celostátního T-Mobile
olympijského běhu vyhlášeného Českým
olympijským výborem na středu 20. června se
připojila opět i naše TJ Sokol. Závodů pro
mládež se zúčastnilo 66 závodníků a závodnic, hlavního závodu 92 závodníků a závodnic.
Průběh vedlejších závodů byl podobný jako
v minulém roce. Nejprve byl odstartován
v 16:00 hodin závod těch nejmladších do
6 let na 150 m, následovaly závody podle
věkových kategorií závodníků a závodnic do
9 let na 300 m, do 11 let na 530 m a poslední vedlejší závod pro mládež do 15 let na
1060 m byl odstartován tak, aby skončil
v 17:30 hodin. To už začala příprava hlavního
závodu. Dekorování vítězů medailemi
a diplomy prováděli Filip Ospalý a starosta
TJ Sokol Zbyněk Lecián.
Hlavní T-Mobile olympijský běh byl odstartován
celostátní rozhlasovou stanicí Radiožurnál přesně v 18:00 hodin, aby všichni závodníci všude,
kde byl běh organizován, vyběhli současně. Na
Skalce vyběhlo na trať dlouhou 5 020 m celkem
92 závodníků a závodnic nejen lelekovických,
ale i z okolí. A všichni doběhli do cíle. Jako první
protrhl cílovou pásku v kategorii mužů a zlatou
medaili si zasloužil výborným časem 18:38,71
minut Martin Smíšek. Téměř o 1 minutu překonal vítěze z minulého roku. Druhé místo obsadil a
stříbrnou medaili získal Pavel Svoboda a za třetí
místo obdržel bronzovou medaili Patrik Kugler.
V kategorii žen se umístily na prvních třech
místech a medaile získaly Lucie Vaculová za čas
20:50,17 minut, jako druhá Petra Chumová
a třetí Pavla Musilová. Za pozornost jistě stojí
zmínka, že nejmladší účastnicí hlavního běhu

byla 11letá Adéla Svobodová, nejstarší byl
66letý její dědeček Jindřich Svoboda. Oba
závod úspěšně dokončili. Po dekorování
závodníků a závodnic medailemi na stupních
vítězů a doběhnutí posledních běžců byl
závod před 19 hodinou ukončen.

Druhý ročník tohoto závodu se na Skalce opět
vydařil. Zúčastnilo se ho celkem 158
sportovců, o 19 více než v minulém roce
a většina účastníků se těší na příští ročník.
Pořadatelé také děkují za nezištnou pomoc
sponzorům a obci Lelekovice, kteří tak přispěli k úspěšné sportovní akci. Výsledky
a fotografie ze závodu najdete na webových
stránkách Olympijského běhu:
www.olympijskybeh.cz/vysledky/lelekovice-2
www.olympijskybeh.cz/fotogalerie/lelekovice
www.facebook.com/pg/sokollelekovice/
photos
OMLUVA
Nedopatřením byla mezi sponzory, kteří se
podíleli na úspěchu sportovního dopoledne
19. května Čiperný Lelek ve Zpravodaji
7. – 8. 2018, uvedena Česká spořitelna.
Nepodílela se, hlavním sponzorem byla Česká
pojišťovna, která velkorysým materiálním
zajištěním velmi přispěla ke zdaru celé akce
a patří ji velké poděkování.
Zdeněk Chlup
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MLADÍ HASIČI
Máme za sebou prázdniny, dobu odpočinku
a začíná nám další ročník našeho hasičského
soutěžení. Po minulém velmi úspěšném ročníku
máme před sebou velký úkol v podobě obhajoby vítězství v okresní lize mládeže. Dále bychom
velmi rádi zopakovali účast na krajském kole
celostátní hry Plamen a dokonce se pokusili
i získat nějakou tu medaili.
V letošním, již osmnáctém ročníku, okresní
ligy mládeže nás čeká celkem 8 závodů, dva
na podzim a 6 na jaře. Začínáme už 8. 9.
tradičně v Syrovicích.
Jak jsme již v minulých číslech avizovali,
abychom se vyhnuli opakování situace
při pořádání hasičských závodů, kdy se nám
nepřihlásil dostatek soutěžících družstev,
přihlásili jsme se jako pořadatelé soutěže
zařazené do okresní ligy mládeže. Můžeme
Vás tedy již s konečnou platností pozvat na
závody, které se budou konat 22. 9. na hřišti
u hasičky. Budeme všichni moc rádi, když nás
přijdete podpořit. Závody štafet družstev začnou v 9:45, požární útok pak v 11:30.
No a poté nás bude čekat už jen první část
nového ročníku hry Plamen v podobě Závodu
požární všestrannosti, který se koná 6. 10.
v Hlíně.

10

Protože naši nejstarší svěřenci v letošním
ročníku mají poslední možnost bojovat v kategorii starší žáci, byli jsme nuceni začít řešit
pokračování jejich sportovního snažení v kategoriích dorosteneckých v příštích ročnících.
K tomuto potřebujeme zlepšit a srovnat
konkurenceschopnost naší požární stříkačky.
Požádali jsme starostu obce o mimořádnou
dotaci na rekonstrukci a zvýšení výkonu tohoto
závodního stroje. Tato dotace nám byla
zastupiteli naší obce schválena. Věříme, že je
to z jejich strany forma poděkování za vzornou
reprezentaci naší obce a snažení se nás
a našich svěřenců. Moc si toho vážíme a všem,
kteří se o to zasloužili, vyslovujeme veliké
DÍKY!
Tréninky v lehké formě probíhaly pro dobrovolné zájemce i o prázdninách vždy v pondělí.
Od září již začneme trénovat dvakrát týdně
v pondělí a v pátek od 17:00 starší a mladší
žáci. Ke konci loňského ročníku se přihlásilo
dostatek mladších dětí do přípravky. Z toho
důvodu jsme jim připravili samostatné tréninky
a to každé pondělí od 16:00 hod. Případní
zájemci o tento sport ve všech kategoriích se
mohou přijít domluvit v době tréninků.
Pavel a Patricie Petrovi
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AC LELEKOVICE – TERMÍNY UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
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Ukázka obálky knihy, Lelekovice 730 let od první písemné zmínky o obci,
která vyjde letos v září. Na přípravě knihy pracuje Martin Culek a kolektiv.
Lelekovice – zpravodaj obce, září – říjen 2018. Uzávěrka ze dne 17. 8. 2018, ev. č. MK E 10367. Vydala obec Lelekovice nákladem
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