L E L E K O V I C E …..
Při pátrání po první písemné zmínce o Lelekovicích se badatelé
dostali až k roku 1288. Byla objevena listina otištěná v Kodex
diplomaticus Moraviae, podle níž Hartman z Holštejna daroval
klášteru v Oslavanech svůj majetek v Studyni. Mezi svědky tohoto
právního aktu je uváděn i Heřman z Lelekovic, který zastával
významnou funkci zemského sudího v Olomouci. Tento nejstarší zjištěný záznam se
zmínkou o Lelekovicích byl stanoven jako počátek historie obce, i když vlastní osídlení je
podstatně starší. Archeologický průzkum prokázal stopy po osídlení ostrožny v mladší
době hradištní, tj. v 11. až 12. století. Tím se posouvá historie Lelekovic asi o dvě staletí
před rok 1288. Podoba názvu obce se průběžně přetvářela. Psala se u jmen majitelů
panství - ...de Lelechwyze“. Současný tvar se užívá od roku 1872. Vznik a význam názvu
má několik výkladů. Nejpravděpodobnější považuje za základ jména obce ptáka „lelka“.
Původ lze také hledat ve výkladu starého slova leleti se – vlniti, kolébati se nebo verbální
význam lelkovat. Místo osídlení bylo zvoleno výhodně na okraji hlubokých lesů, při
soutoku dvou potoků. Na jednom z pahorků, který spadal příkře k soutoku potoků bylo
vybudováno opevněné feudální sídlo. Počátky hradu spadají do doby vlády markrabího
Karla, syna Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Budovy byly postaveny
z kamene těženého na místě, ostění oken a dveří byly tesány z dovezeného pískovce
nebo vápence. Střechy byly kryty prejzy a částečně i břidlicí. Podlahu některých
místností tvořily dlaždice, zlomky omítky se zbytky malby dokazují honosnou výzdobu.
Velká koncentrace zlomků kachlů dosvědčuje existenci kachlových kamen, která v té
době patřila k luxusním otopným zařízením. Šlechtické prostředí charakterizují zlomky
skleněných nádob, například číší. Pro datování má velký význam i nález mince –
pražského groše Václava IV., raženého před rokem 1400. Pozoruhodné jsou nálezy
zlomků tří různých destilačních přístrojů, které patří k nejstarším u nás. Nejvýznamnějším
nálezem je jedenapůlruční 116 cm dlouhý meč. Část nálezů z archeologického výzkumu
lelekovického hradu je umístěna na stálé výstavě v zasedací místnosti obecního úřadu,
kde si je můžete prohlédnout. Maketa na návsi představuje podobu lelekovického hradu
kolem roku 1400. Nejstarší stojící stavbou v obci je kostel sv. Filipa a Jakuba. Jeho
počátky spadají do doby okolo poloviny 13.století, původně postaven v románském
slohu. Podstatným způsobem se na stavbě projevila i gotika. Dnešní kostelní věž byla
vybudována v roce 1873. Nahradila původní dřevěnou, která stávala nad sacristií.
Nejstarší dochovaný zvon nese letopočet 1516.Historii obce nám připomíná i současný
znak a vlajka, které nám udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím č.50 ze dne 20.ledna 2005. Jejich dominantní figurou se stala býčí hlava,
přenesená z erbu domácího rodu z Lelekovic, spolu s cimbuřím připomínající počátky
osady a hradu. Pozdější majitele panství Válecké z Mírova prezentuje figura válečného
háku, který můžete rovněž spatřit na jednom z náhrobků členů tohoto rodu po levé straně
za vchodem do místního kostela.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5. 2009.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 20.4. 2009
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Zastupitelstvo obce na svém 14.
veřejném jednání dne 16.2.2009 rozhodlo,
v souladu s ustanovením §84 zákona č.
128/2000Sb., v platném znění, o
pojmenování ulic v Lelekovicích. Jedná se
o názvy : Hlavní, Poňava, Mackovec,
Příhon, Za Potokem, Paseky, Za
Kostelem, Zahumení, Koretina, U
Vápenice, K Hasičce, Kout, Skalka, Na
Hrázi, Pindula, Plástky, Podemlýn,
K Hluku, Za Zahradama, Pod Strážnou,
Ve Dvoře, Úvoz, Nad Sklepem,
Chmelníky, K Radosti, Tišnovka.
• Letošní zima nám ukázala co umí a co
k ní obvykle patřilo. Doufejme, že se již
jaro bez dlouhého otálení ujme své vlády.
Zmizí hromady sněhu a ujetého ledu a
objeví se množství posypového materiálu,
který již na komunikacích nebude k užitku.
Spíše bude obtěžovat tím, že se bude
prášit do oken. Obec již jedná o úklidu
silnic. Před svým prahem (chodník před
domem) si snad zamete každý sám.
A pokud to ti zdatnější vezmou i kousek

za „svou“ část chodníku či silnice,
udělají pohybem něco pro své zdraví, pro
vzhled obce a předejdou tomu, aby se
neuklizené zbytky znovu rozjezdily po
okolí a úklid se musel za pár dní
opakovat. Pokud nám zavoláte, smetené
hromádky písku odvezeme pro další
využití.
• Srdečně zveme rodiče a prarodiče s
dětmi 6.3.2009 v 17.00 hod. do místní
knihovny na
Zimní večer s dětskou
knihou, hostem bude p. Milan Kynčl.
• V pondělí 9.3.2009 od 16.00 do 17.30
hod. se ve dvoře OÚ uskuteční sbírka
pro humanitární účely. Přinést můžete
veškeré textilní ošacení, domácí potřeby
kromě elektroniky. Tyto věci přijímáme
zabalené do pytlů, krabic nebo tašek.
Obuv lze z hygienických důvodů vybírat
pouze novou.
• Studio „ L “ pořádá dne 21.3.2009 ve
14.30 hod. v místní sokolovně Dětský
karneval v maskách. Vstupné : masky
30,- Kč , ostatní 40,- Kč.
• Upozorňujeme občany, že poplatky
za komunální odpad, dešťovou
kanalizaci, psy a nájmy z pozemků,
hrobů a info-tabulí jsou splatné do
31.3.2009.
• Pouť v Lelekovicích— neděle 3.5.2009.

• Hudební odpoledne s misijním koláčem
V neděli 19.4.2009 proběhne v sokolovně v České hudební odpoledne s misijním
koláčem. Jedná se o akci podobnou již známému charitativnímu jarmarku, lišit se bude
jen charakterem prodávaného zboží. Tímto oslovujeme všechny šikovné hospodyňky,
které rády nabídnou své cukrářské výrobky, zvláště koláče všech typů. O pěknou
atmosféru a kulturní zážitek se postarají muzikanti z okolí, promítneme si krátký
dokument o Africe, do jejíž nejchudších míst poputuje výtěžek. Plánovaný začátek je v
16.00
hod.,
vše
bude
upřesněno
na
plakátech.
Sdružení jarmarečníků
• Masopust v Lelekovicích
V sobotu 21.2.2009 naši dobří občané slavili Masopust. Průvod masek, včetně vozu
s ráznou muzikou a s „Basou“, vyrazil ze Zahumení a za bujného veselí došel až na
hřiště u hasičky. Všechny vedl a umravňoval přísný lelekovický biřic. Proběhla obžaloba
pana Basy, který zjevně může za většinu problémů v obci. Proto byl Basa všemi
odsouzen a pochován. Znovu bude vykopán až po období půstu, po Velikonocích. To už
může opět zahrát a obveselit lelekovické občany. Kdo lituje, že na Masopustu nebyl, je
vítán příští rok, a to nejlépe v masce a s dobrým občerstvením. (koblihy, koláče,klobásky,
něco k pití…). Sraz opět v Zahumení na rozcestí…
• Mateřská škola informuje
Fotografie se zahájením střednědobého projektu „ Máme rádi zvířata“ najdete na našich
webových stránkách www. mslelekovice.wgz.cz.
• Zastávka ČD Česká—Lelekovice
Vzhledem k neutěšenému stavu zastávky ČD Česká – Lelekovice a nevhodnému
umístění zastávek IDS schválili zastupitelé obce po dohodě s KÚ JmK a vedením
společnosti KORDIS zadání zpracování projektové dokumentace investičního záměru na
vyřešení tohoto přestupního uzlu. Projekt řeší nové umístění autobusových zastávek
v zálivech včetně mobiliáře, přechod pro chodce, přístupový chodník na nástupiště,
veřejné osvětlení, sjezd do prostoru nádraží včetně parkovacích míst pro osobní
automobily v obou směrech dopravy a rekonstrukci současné účelové komunikace.
Vlastní realizaci by měl zajistit kraj s použitím dotačních prostředků z evropských fondů.
Rozpočtové náklady jsou cca 14,5 mil. Kč.
• Splašková kanalizace v Lelekovicích
Jak jsme Vás již informovali v předcházejících číslech zpravodaje, v letošním roce by
měla být zahájena výstavby splaškové kanalizace s ČOV. V současné době se
dokončuje příprava dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby a probíhá
projednávání dokladů se Státním fondem životního prostředí. Termín započetí stavby
bude závislý na průběhu výběrového řízení, zahájení vlastní realizace předpokládáme ve
druhém pololetí letošního roku. Součástí stavby hlavního kanalizačního řadu bude
vysazení odboček a jejich vyvedení mimo komunikace do místa pro připojení jednotlivých
nemovitostí. Domovní přípojky nepodléhají stavebnímu řízení, majitelé si na ně nemusí
vyřizovat stavební povolení. O časovém průběhu stavby v jednotlivých částech obce
budou občané a místní podnikatelé včas informováni.

Fotbalový oddíl AC Lelekovice—hledá nové mladé fotbalisty ve věku 6
až 13 let do týmů přípravky a žáků. Zájemci se mohou hlásit na webových
stránkách www.aclelekovice.estranky.cz v rubrice diskuse nebo přímo na
treninku každou středu a pátek od 17 hod.. Fotbalový oddíl AC Lelekovice
zve všechny své fanoušky na jarní soutěžní zápasy, které začínají již
Ivo Barták
5.dubna 2009. Více na www.aclelekovice.estranky.cz.
Informace z knihovny — v roce 2OO8 měla naše knihovna 253 registrovaných
čtenářů, z toho 71 ve věku do patnácti let. Čtenáři uskutečnili 1832 návštěv, vypůjčili si
celkem 5525 publikací, z toho krásné literatury pro dospělé 3276 knih, naučné literatury
pro dospělé 583 knih, krásné literatury pro mládež 1369 knih, naučné literatury pro
mládež 297 knih. V uplynulém roce bylo zakoupeno 171 knih za 29.000,-Kč, včetně
předplatného za časopisy (Čtyřlístek, Paní domu, Dům a zahrada). Dále bylo vypůjčeno
87 publikací z výměnného fondu městské knihovny v Kuřimi. Pro žáky zdejší školy byly
uspořádány dvě besedy o knihách. V knihovně je bezplatně přístupný internet. V roce
2009 bude dokončeno převedení našeho knižního fondu na elektronický katalog knih na
internetu. Z tohoto důvodu prosíme čtenáře, kteří mají již delší dobu vypůjčené
knihy, aby je neprodleně vrátili. Informace o nových knihách najdete ve vývěsce.
nebo
Více o naší knihovně na www.knihovnalelekovice.wz.cz
knihovna.lelekovice@volny.cz. Knihovna je pro veřejnost otevřena každé úterý od 14-18
hodin .
Srdečně Vás zveme na nezávaznou návštěvu.
EKODVŮR
•Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 21.3.2009 od 10.00 do

13.00 hod. v Ekodvoře. V tuto dobu bude odběr ostatního odpadu omezen. Mezi
nebezpečný odpad patří: zbytky olejů, brzdových kapalin, barev, ředidel a jiných
chemikálií dále akumulátory, suché monočlánky, galvanické články, umělá hnojiva
a léky. V tento den bude přijímán i velkoobjemový odpad. Je možno odevzdat
rozměrné odpady jako koberce, starý nábytek atd..
• Upozorňujeme občany, že z kapacitních důvodů nebude během roku odebírán
velkoobjemový odpad. Odevzdat ho bude možné pouze ve zveřejněných
termínech, kdy bude ve sběrném středisku přistaven kontejner.
• Obec je zapojena do systému zpětného odběru elektrozařízení. Po celý rok je
možné do Ekodvora odevzdávat elektrické spotřebiče ( ledničky, pračky, myčky,
apod. ) , spotřební elektroniku ( televizory, videa, rádia ), výpočetní techniku
( monitory, počítače, videohry ), hračky apod.. Důležité upozornění— odevzdávaný
výrobek musí být kompletní, tj. vč. síťové šňůry, jinak ho nelze v systému zpětného
odběru bezplatně přijmout. Nekompletní se stává odpadem nebezpečným, za který
se musí platit. Zpětný odběr pro obec zajišťuje společnost ASEKOL.
•Od 1.4.2009 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od 16.00
do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
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velkoobjemový odpad. Odevzdat ho bude možné pouze ve zveřejněných
termínech, kdy bude ve sběrném středisku přistaven kontejner.
• Obec je zapojena do systému zpětného odběru elektrozařízení. Po celý rok je
možné do Ekodvora odevzdávat elektrické spotřebiče ( ledničky, pračky, myčky,
apod. ) , spotřební elektroniku ( televizory, videa, rádia ), výpočetní techniku
( monitory, počítače, videohry ), hračky apod.. Důležité upozornění— odevzdávaný
výrobek musí být kompletní, tj. vč. síťové šňůry, jinak ho nelze v systému zpětného
odběru bezplatně přijmout. Nekompletní se stává odpadem nebezpečným, za který
se musí platit. Zpětný odběr pro obec zajišťuje společnost ASEKOL.
•Od 1.4.2009 Ekodvůr opět prodlužuje provozní dobu a to ve středu od 16.00
do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

L E L E K O V I C E …..
Při pátrání po první písemné zmínce o Lelekovicích se badatelé
dostali až k roku 1288. Byla objevena listina otištěná v Kodex
diplomaticus Moraviae, podle níž Hartman z Holštejna daroval
klášteru v Oslavanech svůj majetek v Studyni. Mezi svědky tohoto
právního aktu je uváděn i Heřman z Lelekovic, který zastával
významnou funkci zemského sudího v Olomouci. Tento nejstarší zjištěný záznam se
zmínkou o Lelekovicích byl stanoven jako počátek historie obce, i když vlastní osídlení je
podstatně starší. Archeologický průzkum prokázal stopy po osídlení ostrožny v mladší
době hradištní, tj. v 11. až 12. století. Tím se posouvá historie Lelekovic asi o dvě staletí
před rok 1288. Podoba názvu obce se průběžně přetvářela. Psala se u jmen majitelů
panství - ...de Lelechwyze“. Současný tvar se užívá od roku 1872. Vznik a význam názvu
má několik výkladů. Nejpravděpodobnější považuje za základ jména obce ptáka „lelka“.
Původ lze také hledat ve výkladu starého slova leleti se – vlniti, kolébati se nebo verbální
význam lelkovat. Místo osídlení bylo zvoleno výhodně na okraji hlubokých lesů, při
soutoku dvou potoků. Na jednom z pahorků, který spadal příkře k soutoku potoků bylo
vybudováno opevněné feudální sídlo. Počátky hradu spadají do doby vlády markrabího
Karla, syna Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Budovy byly postaveny
z kamene těženého na místě, ostění oken a dveří byly tesány z dovezeného pískovce
nebo vápence. Střechy byly kryty prejzy a částečně i břidlicí. Podlahu některých
místností tvořily dlaždice, zlomky omítky se zbytky malby dokazují honosnou výzdobu.
Velká koncentrace zlomků kachlů dosvědčuje existenci kachlových kamen, která v té
době patřila k luxusním otopným zařízením. Šlechtické prostředí charakterizují zlomky
skleněných nádob, například číší. Pro datování má velký význam i nález mince –
pražského groše Václava IV., raženého před rokem 1400. Pozoruhodné jsou nálezy
zlomků tří různých destilačních přístrojů, které patří k nejstarším u nás. Nejvýznamnějším
nálezem je jedenapůlruční 116 cm dlouhý meč. Část nálezů z archeologického výzkumu
lelekovického hradu je umístěna na stálé výstavě v zasedací místnosti obecního úřadu,
kde si je můžete prohlédnout. Maketa na návsi představuje podobu lelekovického hradu
kolem roku 1400. Nejstarší stojící stavbou v obci je kostel sv. Filipa a Jakuba. Jeho
počátky spadají do doby okolo poloviny 13.století, původně postaven v románském
slohu. Podstatným způsobem se na stavbě projevila i gotika. Dnešní kostelní věž byla
vybudována v roce 1873. Nahradila původní dřevěnou, která stávala nad sacristií.
Nejstarší dochovaný zvon nese letopočet 1516.Historii obce nám připomíná i současný
znak a vlajka, které nám udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím č.50 ze dne 20.ledna 2005. Jejich dominantní figurou se stala býčí hlava,
přenesená z erbu domácího rodu z Lelekovic, spolu s cimbuřím připomínající počátky
osady a hradu. Pozdější majitele panství Válecké z Mírova prezentuje figura válečného
háku, který můžete rovněž spatřit na jednom z náhrobků členů tohoto rodu po levé straně
za vchodem do místního kostela.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5. 2009.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 20.4. 2009
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• Zastupitelstvo obce na svém 14.
veřejném jednání dne 16.2.2009 rozhodlo,
v souladu s ustanovením §84 zákona č.
128/2000Sb., v platném znění, o
pojmenování ulic v Lelekovicích. Jedná se
o názvy : Hlavní, Poňava, Mackovec,
Příhon, Za Potokem, Paseky, Za
Kostelem, Zahumení, Koretina, U
Vápenice, K Hasičce, Kout, Skalka, Na
Hrázi, Pindula, Plástky, Podemlýn,
K Hluku, Za Zahradama, Pod Strážnou,
Ve Dvoře, Úvoz, Nad Sklepem,
Chmelníky, K Radosti, Tišnovka.
• Letošní zima nám ukázala co umí a co
k ní obvykle patřilo. Doufejme, že se již
jaro bez dlouhého otálení ujme své vlády.
Zmizí hromady sněhu a ujetého ledu a
objeví se množství posypového materiálu,
který již na komunikacích nebude k užitku.
Spíše bude obtěžovat tím, že se bude
prášit do oken. Obec již jedná o úklidu
silnic. Před svým prahem (chodník před
domem) si snad zamete každý sám.
A pokud to ti zdatnější vezmou i kousek

za „svou“ část chodníku či silnice,
udělají pohybem něco pro své zdraví, pro
vzhled obce a předejdou tomu, aby se
neuklizené zbytky znovu rozjezdily po
okolí a úklid se musel za pár dní
opakovat. Pokud nám zavoláte, smetené
hromádky písku odvezeme pro další
využití.
• Srdečně zveme rodiče a prarodiče s
dětmi 6.3.2009 v 17.00 hod. do místní
knihovny na
Zimní večer s dětskou
knihou, hostem bude p. Milan Kynčl.
• V pondělí 9.3.2009 od 16.00 do 17.30
hod. se ve dvoře OÚ uskuteční sbírka
pro humanitární účely. Přinést můžete
veškeré textilní ošacení, domácí potřeby
kromě elektroniky. Tyto věci přijímáme
zabalené do pytlů, krabic nebo tašek.
Obuv lze z hygienických důvodů vybírat
pouze novou.
• Studio „ L “ pořádá dne 21.3.2009 ve
14.30 hod. v místní sokolovně Dětský
karneval v maskách. Vstupné : masky
30,- Kč , ostatní 40,- Kč.
• Upozorňujeme občany, že poplatky
za komunální odpad, dešťovou
kanalizaci, psy a nájmy z pozemků,
hrobů a info-tabulí jsou splatné do
31.3.2009.
• Pouť v Lelekovicích— neděle 3.5.2009.

