Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1957: V lednu uspořádala TJ Sokol občanský ples. Konal se
ve vyzdobeném sále sokolovny a byl dostaveníčkem všech
milovníků společenského života. Dramatický odbor TJ Sokol uvedl
veselohru „Ženichové“ . Hudbu složil a orchestr řídil Dr. V.Straka, baletní scény nacvičila
R. Albrechtová, vše v režii B. Pařízkové a s výpravou Vl. Nesrsty. Sdružení rodičů a
přátel školy pořádalo v sokolovně „Babský bál“. Mnoho účastníků přispělo finančními i
věcnými dary ve prospěch národní školy. SRPŠ také uskutečnilo besedu o výchově
mládeže, na které promluvil pracovník Výzkumného ústavu pedagogického z Brna.
Přítomných bylo 60 občanů. Osvětová beseda organizovala kurzy správné výživy pod
vedením učitelky vaření. Kurzy absolvovalo 12 žen. Na oslavě MDŽ v sokolovně
vystoupilo Dechové kvinteto z Brna a zazpívala členka opery Státního divadla Brno.
Zcela zaplněný sál pozornými posluchači přijal koncert umělců velmi srdečně. S velkým
úspěchem uvedla TJ Sokol veselohru „Muži nejsou andělé“. Představení bylo velmi
dobře navštíveno diváky. Svátek práce 1. května byl v naší obci oslaven za spoluúčasti
občanů z České, Ivanovic, Vranova a Útěchova na návsi, kde pronesl projev člen OV
KSČ. Večer se v sokolovně konala Májová veselice s hudbou OB za řízení Ol. Mádera,
učitele naší školy.
Celostátní volby do MNV hlasovalo 99,5 % voličů. Do ONV a KNV bylo
odevzdáno 100 % hlasů. V naší obci bylo zvoleno 18 členů MNV, z toho 1 žena.
Předsedou MNV byl zvolen František Štercl. Po velké přesvědčovací kampani a to i v
domovech zemědělců bylo 2.7. v hostinci Jednoty hlavně za účasti drobných držitelů
půdy a středních rolníků založeno JZD. Podle přihlášek mělo družstvo z počátku 76
členů se 107 ha zem. půdy. O měsíc později po vstupu ostatních zemědělců byly přijaty
stanovy a zvoleno představenstvo. Předsedou byl zvolen uznávaný střední rolník Josef
Suchý. Doplněk: přesvědčovací kampaň nebyla vedena vždy korektně s z přihlášených
členů téměř polovina neměla vlastní zemědělskou půdu. Ti potom z JZD postupně
odcházeli. Družstevníci - zemědělci přes velkou snahu nemohli bez pomoci brigádníků
pro špatné agrotechnické podmínky pořádně hospodařit. JZD bylo po sedmi letech
úmorné práce začleněno od 1.1.1965 do Státního statku Kuřim.
Další události jednou větou: Kino v Sokolovně, které od roku 1948 patřilo pod
Krajskou filmovou správu, převzal do správy MNV. V polovině června byla velká vedra,
ve stínu bylo naměřeno 35°C, na slunci 45 °C až 47°C. V obci byly zřízeny 2
autobusové zastávky a to u poradny pro matky u domu č. 256 a u domu č.127. Mnoho
občanů se zúčastnilo besedy s moravským spisovatelem Č. Jeřábkem, jehož knihy jsou i
v naší obecní knihovně. V sokolovně byla vojenská estráda, ve které vystoupila také
cikánská cimbálová muzika. V národní škole pracují zájmové kroužky šití, technický,
zahradnický, hudební a rytmický. Základní organizace Včelařů má 43 členů s 256
včelstvy.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 14.5., 28.5.,

11.6., 25.6., 9.7. 2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 24. 5. 2010 v
18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
•Prezident ČR vyhlásil na pátek dne 28.
května od 14.00 do 22.00 hod. a sobotu
dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00
hod. volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Uskuteční
se, jako obvykle, v zasedací místnosti
OÚ. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze
zdravotních a jiných důvodů do volební
místnosti, nechť zavolají na tel: 541 232
223 a nahlásí svoje jméno pro zapsání na
seznam voličů volících mimo OÚ.
•Řidič. průkazům vydaným od 1.1.1994 do
31.12.2000 je zákonem ukončena
platnost do konce letošního roku. Držitelé
těchto průkazů jsou povinni provést
výměnu–zdarma. Odbor dopravy MěÚ
Kuřim uspořádá mimořádně v
Lelekovicích v zasedací místnosti OÚ
úřední hodiny ve čtvrtek 3.6.2010 od
9.00 do 11.00 hod.. K výměně je třeba si
přinést řidič. průkaz, občan. průkaz a 1x
fotografii 3,5 x 4,5 cm. Za poplatek 50,Kč bude možné požádat i o vyřízení
změn v platných řidič. průkazech (např.
příjmení apod..).

• ZŠ

Lelekovice oznamuje rodičům
budoucích prvňáčků, že informační
schůzka se koná v pondělí 24.5.2010 v
17.00 hod. v budově ZŠ.
• ZŠ Lelekovice oznamuje, že závěrečný
„večírek“ žáků ZUŠ Kuřim bude dne
8.6.2010 v 17.00 hod. v sokolovně v
České.
• Žáci ZŠ jedou v týdnu od 14. do 18.
června na
školu v přírodě do
rekreačního střediska Podmitrov.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy
30.6. do úterý 31.8.2010.
• Naše základní škola se účastní
celoroční šestikolové soutěže v
miniházené v hale na Vodově ul.. V
kategorii 3. a 2. tříd naši borci
nepoznali ještě porážku a jsou na špici
s družstvem ZŠ Botanická. V kategorii
5. a 4. tříd jsme na čtvrtém místě z 8
škol, kde se už projevuje rozdíl mezi
„profesionály“ a námi, kteří nemají ani
dostatečně velkou tělocvičnu na trénink.
Na tomto místě musíme poděkovat TJ
Sokol Lelekovice, že můžeme využívat
jejich tělocvičnu. Letos poprvé se
účastníme celonárodního turnaje v
kopané Mc Donald´s Cup. Postoupili
jsme do okresního finále. Je vidět, že
práce místního fotbalového klubu
přináší ovoce.
Dušan Peterka

L e l k o v á č e k soutěžil !
Že na naší škole mají děti již
pátým rokem možnost zpívat
v pěveckém sboru Lelkováček už
asi víte, ale zřejmě málokdo ví o naší
účasti v regionálním kole Celostátní
přehlídky DPS, která se konala 16. 4.
2010 v Brně. 23 našich zpěváčků se
sbormistryní Inkou Pospíšilovou a
klavíristkou Alicí Přikrylovou ve velkém
sále Kanceláře veřejného ochránce práv
změřilo svoje pěvecké síly se sbory ze
Znojma, Brna, Vyškova atd. Dětem se
vystoupení podařilo, zpívaly s plným
nasazením a soustředěním. A věřte, že
naše radost byla opravdu velká, když při
vyhlašování cen jsme uslyšeli, že
Lelkováček získává stříbrnou medaili.
Pokud i Vy chcete slyšet naše

šikovné zpěváčky, tak přijďte 18. 5. 2010
v 18.00 hod do sokolovny v České, kde
budeme mít koncert k 5. výročí sboru.
• Dne 19.6.2010 pořádá AC Lelekovice
fotbalový turnaj starších
přípravek. Zveme Vás na
celodenní sportovní program,
přátelský zápas Old Boys,
atrakce pro děti, občerstvení, večerní
Oldies Party, ohňostroj. Hledáme další
nové malé fotbalisty, ale i fotbalistky ve
věku 5-12 let do našeho oddílu. Kluci i
holky přijďte si vyzkoušet zelený trávník
a fotbalový míč. Trenéři se na Vás těší
každou středu a pátek od 17 hodin.
Fotbal je fajn. Všechny fotbalové
fanoušky také zveme na další fotbalová
soutěžní
utkání–sledujte
www.aclelekovice.estranky.cz.

Informace z ekodvora
• V sobotu 29.5.2010 bude ekodvůr, z důvodu čerpání dovolené, uzavřen.
• V sobotu 5.6.2010 proběhne sběr velkoobjemového odpadu (koberce,

matrace, nábytek, dřevo, dřevotříska apod.). Velkoobjemový odpad podléhající
hnilobě (koberce, matrace apod.) se bude odebírat pouze ve vyhlášených
termínech a to 4x v roce. Tyto termíny budou vždy vyhlašovány předem a byly by
to: a) jarní sběr nebezpečného odpadu, b) přelom květen-červen, c) přelom srpenzáří, d) podzimní sběr nebezpečného odpadu. Do vybudování přístřešku není z
hygienických důvodů možné tyto věci v ekodvoře skladovat.
• Nabídka: Pokud má někdo zájem o odvoz železného šrotu přímo z místa jeho
výskytu, zavolejte nám a domluvíme odvoz (tel.č. 541 232 074, 774 274 681, 774
274 682). Šrot musí být na místě, kam se dostane velký nákladní automobil a
nesmí být pod žádnou překážkou (např. elektrické vedení).
Inzeráty:
• Zveme Vás do nově otevřené prodejny výtvarných potřeb OPTYS v Řečkovicích , ulice
Vážného 16 (vchod z ulice Úprkovy). Pro veřejnost otevřeno každou středu od 8.00
do 16.00 hod.
• Terapie homeopatií, masážemi, reiky, tel.č.: 739 289 028, www.masaze-medlanky.cz.
• MVDr. Dagmar Vršková zve vás i vaše mazlíčky do veterinární ordinace XENOPUS,
Lelekovice, K Radosti 409/11 (u trati), tel. 775 240 909, ordinační doba: Po-Pá 18.0020.00 hod.

Dnem 15.3.2010 byly adresy v obci doplněny o názvy ulic a čísla orientační. Pro
pojmenování ulic bylo použito historických názvů, které většina občanů zná a již dříve
je užívala. Jejich výrazová a gramatická správnost byla odsouhlasena specialisty
z Masarykovy univerzity, kteří se danou problematikou zabývají. Jak již bylo uvedeno
v „Rozhodnutí“ doplněním adresy o název ulice a číslo orientační se nemění adresa,
občanům tedy nevzniká povinnost výměny dokladů. Vyhláška číslo 326/2000 Sb.
ukládá vlastníkům nemovitostí na svůj náklad označit budovy na viditelném místě
čísly určenými obecním úřadem. V § 6, odst. 2 se říká, že čísla orientační se
umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným. V našem případě to znamená, že
modrá tabulka s bílým číslem popisným a názvem obce bude umístěna nad bílou
tabulkou s červeným číslem orientačním a názvem ulice. Upozorňujeme a
omlouváme se občanům, že v „Rozhodnutí“ doručovaných do jednotlivých
nemovitostí je údaj o pořadí tabulek uvedený chybně. Ve třetím odstavci, druhý řádek,
třetí slovo v „Rozhodnutí“ má být správně uvedeno nad a ne pod. Obec vybrala
nejvýhodnější nabídku z pěti oslovených výrobců smaltovaných čísel a zadala jejich
výrobu. Tabulky pro vlastníky nemovitostí budou připraveny k odběru na obecním
úřadu od 17.května 2010. Cena jedné dvojice čísel je 262,-Kč.
Pozvání: Nejstarší stavbou v naší obci je kostel sv. Filipa a Jakuba s prvky románské a
gotické architektury je otevřen právě pro Vás v pátek 28.5.2010. V 18.00 h. mše sv. a
pak již od 19.00 h. komentovaná prohlídka kostela a pozůstatků hradu s Prof. Josefem
Ungerem CSc. Nenechte si ujít příležitost, zejména Vy, kteří jste ještě kostel uvnitř
neviděli a přijďte zažít výjimečnou atmosféru tohoto starobylého prostoru. Otevřeno až
do půlnoci. Jste vítáni.
Starostové obcí Česká, Lelekovice, Vranov si Vás dovolují pozvat na
11. „Den Ponávky“,
který se uskuteční v sobotu 22.5.2010.
8.45 hod. - sraz na konečné IDS ve Vranově-u hasičky-pochod k soše „Lelkovače“ u
lavek
9.45 hod. - odhalení informační tabule u „Lelkovače“
10.00 hod. - pochod po hřebeni Babího lomu k rozhledně a dále na náves v Lelekovicích
11.15 hod. -odhalení informačního stojanu u makety lelekovického hradu na návsi,
odborný výklad o historii obce a hradu
11.45 hod. - návštěva místa pozůstatků hradu na návrší před kostelem, možnost
prohlídky kostela
12.15 hod. - občerstvení, závěr
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vedením učitelky vaření. Kurzy absolvovalo 12 žen. Na oslavě MDŽ v sokolovně
vystoupilo Dechové kvinteto z Brna a zazpívala členka opery Státního divadla Brno.
Zcela zaplněný sál pozornými posluchači přijal koncert umělců velmi srdečně. S velkým
úspěchem uvedla TJ Sokol veselohru „Muži nejsou andělé“. Představení bylo velmi
dobře navštíveno diváky. Svátek práce 1. května byl v naší obci oslaven za spoluúčasti
občanů z České, Ivanovic, Vranova a Útěchova na návsi, kde pronesl projev člen OV
KSČ. Večer se v sokolovně konala Májová veselice s hudbou OB za řízení Ol. Mádera,
učitele naší školy.
Celostátní volby do MNV hlasovalo 99,5 % voličů. Do ONV a KNV bylo
odevzdáno 100 % hlasů. V naší obci bylo zvoleno 18 členů MNV, z toho 1 žena.
Předsedou MNV byl zvolen František Štercl. Po velké přesvědčovací kampani a to i v
domovech zemědělců bylo 2.7. v hostinci Jednoty hlavně za účasti drobných držitelů
půdy a středních rolníků založeno JZD. Podle přihlášek mělo družstvo z počátku 76
členů se 107 ha zem. půdy. O měsíc později po vstupu ostatních zemědělců byly přijaty
stanovy a zvoleno představenstvo. Předsedou byl zvolen uznávaný střední rolník Josef
Suchý. Doplněk: přesvědčovací kampaň nebyla vedena vždy korektně s z přihlášených
členů téměř polovina neměla vlastní zemědělskou půdu. Ti potom z JZD postupně
odcházeli. Družstevníci - zemědělci přes velkou snahu nemohli bez pomoci brigádníků
pro špatné agrotechnické podmínky pořádně hospodařit. JZD bylo po sedmi letech
úmorné práce začleněno od 1.1.1965 do Státního statku Kuřim.
Další události jednou větou: Kino v Sokolovně, které od roku 1948 patřilo pod
Krajskou filmovou správu, převzal do správy MNV. V polovině června byla velká vedra,
ve stínu bylo naměřeno 35°C, na slunci 45 °C až 47°C. V obci byly zřízeny 2
autobusové zastávky a to u poradny pro matky u domu č. 256 a u domu č.127. Mnoho
občanů se zúčastnilo besedy s moravským spisovatelem Č. Jeřábkem, jehož knihy jsou i
v naší obecní knihovně. V sokolovně byla vojenská estráda, ve které vystoupila také
cikánská cimbálová muzika. V národní škole pracují zájmové kroužky šití, technický,
zahradnický, hudební a rytmický. Základní organizace Včelařů má 43 členů s 256
včelstvy.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 14.5., 28.5.,

11.6., 25.6., 9.7. 2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je dne 24. 5. 2010 v
18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
•Prezident ČR vyhlásil na pátek dne 28.
května od 14.00 do 22.00 hod. a sobotu
dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00
hod. volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Uskuteční
se, jako obvykle, v zasedací místnosti
OÚ. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze
zdravotních a jiných důvodů do volební
místnosti, nechť zavolají na tel: 541 232
223 a nahlásí svoje jméno pro zapsání na
seznam voličů volících mimo OÚ.
•Řidič. průkazům vydaným od 1.1.1994 do
31.12.2000 je zákonem ukončena
platnost do konce letošního roku. Držitelé
těchto průkazů jsou povinni provést
výměnu–zdarma. Odbor dopravy MěÚ
Kuřim uspořádá mimořádně v
Lelekovicích v zasedací místnosti OÚ
úřední hodiny ve čtvrtek 3.6.2010 od
9.00 do 11.00 hod.. K výměně je třeba si
přinést řidič. průkaz, občan. průkaz a 1x
fotografii 3,5 x 4,5 cm. Za poplatek 50,Kč bude možné požádat i o vyřízení
změn v platných řidič. průkazech (např.
příjmení apod..).

• ZŠ

Lelekovice oznamuje rodičům
budoucích prvňáčků, že informační
schůzka se koná v pondělí 24.5.2010 v
17.00 hod. v budově ZŠ.
• ZŠ Lelekovice oznamuje, že závěrečný
„večírek“ žáků ZUŠ Kuřim bude dne
8.6.2010 v 17.00 hod. v sokolovně v
České.
• Žáci ZŠ jedou v týdnu od 14. do 18.
června na
školu v přírodě do
rekreačního střediska Podmitrov.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy
30.6. do úterý 31.8.2010.
• Naše základní škola se účastní
celoroční šestikolové soutěže v
miniházené v hale na Vodově ul.. V
kategorii 3. a 2. tříd naši borci
nepoznali ještě porážku a jsou na špici
s družstvem ZŠ Botanická. V kategorii
5. a 4. tříd jsme na čtvrtém místě z 8
škol, kde se už projevuje rozdíl mezi
„profesionály“ a námi, kteří nemají ani
dostatečně velkou tělocvičnu na trénink.
Na tomto místě musíme poděkovat TJ
Sokol Lelekovice, že můžeme využívat
jejich tělocvičnu. Letos poprvé se
účastníme celonárodního turnaje v
kopané Mc Donald´s Cup. Postoupili
jsme do okresního finále. Je vidět, že
práce místního fotbalového klubu

