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LELEKOVICE

čer venec
srpen

Z P R AVO DA J O B C E 2 019
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

HISTORICKÝ ÚSPĚCH LELEKOVICKÉ KOPANÉ
Spanilá jízda našich mužů letošní sezónou
skončila a má ten nejlepší možný konec. Po 26
kolech a dramatickém boji v závěru je jasno. Áčku
se podařil historický úspěch a z prvního místa
Městského přeboru postupuje o třídu výš. Poprvé
bude mít náš klub zastoupení v krajské soutěži,
konkrétně v I. B třídě.
Celý tento fotbalový příběh odstartoval už na
podzim. „Bílý balet“ z Lelekovic pod vedením
trenéra Rossiho se velmi rychle usadil na první
příčce tabulky. Předváděl moderní, koukatelný fotbal a už na podzim si získal respekt svých
soupeřů. Po první půlce sezóny mělo „áčko“
náskok luxusních devíti bodů. Těsně před
začátkem jarní části přišla rána v podobě
odchodu trenéra Rossiho. V nelehké situaci přebral mužstvo René Wagner, bývalá ikona
Zbrojovky Brno a Rapidu Vídeň. Celý tým se ocitl
pod velkým tlakem a každý soupeř se chtěl ukázat
právě proti lelekovickým. Do toho se projevilo
obrovské tréninkové zatížení v soutěži a tým postupně kvůli zraněním opustilo hned několik
klíčových hráčů. I přesto se trenéru Wagnerovi
podařilo tým semknout, namotivovat ho na každý

další zápas a celou sezónu dotáhnout do
úspěšného konce. O mistrovském titulu se
rozhodlo v předposledním kole, kdy naši muži
porazili Starý Lískovec a oslavy tak mohly vypuknout na plno.
Za celý letošní ročník jsme mohli vidět nespočet
krásných zápasů, fotbalových obratů, výstavních
gólů i dalších krásných sportovních momentů, na
které budou hráči i fanoušci dlouho vzpomínat.
Titul je proto právem v Lelekovicích.
Byla to krásná a jedinečná fotbalová sezóna.
Obrovské díky patří trenérům Wagnerovi
a Rossimu, kteří s týmem udělali velký kus práce.
Děkujeme všem hráčům za jejich výkony a pěkný
fotbal, který nám po celý ročník předváděli.
Děkujeme také našim fanouškům, kteří nás podporovali ve všech zápasech. A to i přesto,
že domácí hřiště teď máme kvůli stavbě nových
šaten dočasně v Jundrově.
Na závěr děkujeme obci Lelekovice, všem sponzorům a partnerům lelekovické kopané, bez
kterých by tento úspěch nebyl možný.
Martin Stříž
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ZÁJEZD SENIORŮ
Také na letošní květnový poznávací zájezd pro
seniory a seniorky se stálí účastníci i ti další těšili.
Pečlivě jej opět připravily členky sdružení Krásné
Lelekovice paní Jarmila Gladišová a Zdenka
Kratochvílová na 15. května do Jižních Čech.
Návštěvy moderních i historických objektů byly
vyjednány v Temelíně a v bývalém královském
městě Písku. A byly to objekty zajímavé.
Pohodlný zájezdový autobus s příjemným
řidičem, 36 účastníky zájezdu a dvěma průvodkyněmi vyjel v 6 hodin ráno od hasičky směrem
na Písek. Ještě než výprava dojela do první cílové
zastávky, nechala vedoucí zájezdu Jarmila
Gladišová v autobusu kolovat podrobně zpracovaný popis všeho, co bude možné vidět
v Infocentru Jaderné elektrárny Temelín a také ve
městě Písku. Přiblížením k Temelínu už z dálky
upoutaly pozornost čtyři mohutné, přes 150 m
vysoké chladící věže elektrárny, ze kterých
stoupala k obloze pára. Po příjezdu k elektrárně
a jejímu informačnímu centru v blízkém zámečku
Vysoký Hrádek si zájemci nejprve mohli prohlédnout přilehlý dobře udržovaný zámecký park,
založený majiteli přibližně ve 20. letech 19. století. Ti by se dnes po vstupu do zámečku, který na
první pohled připomíná nenápadnou stavbu,
divili tak, jak naši senioři. Moderně přestavěný
interiér s výstavními sály, ve kterých je
návštěvníkům představen celý technologický
postup výroby jaderné elektrické energie nejen
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na velkých panelech, ale i na modelových zařízeních včetně prostorového modelu elektrárny.
Odborná průvodkyně vysvětlovala postupně
v jednotlivých sálech funkci příslušných zařízení
od jaderného reaktoru až po strojovnu celého
výrobního bloku včetně ukázky jaderného paliva.
Vyvrcholením celé exkurze bylo v moderním
kinosále promítnutí filmu „Uskutečněná utopie JE
Temelín“, ve kterém jsou ukázány nejzajímavější
části elektrárny – sklad čerstvého paliva, reaktorový sál a strojovna výrobního bloku. Filmový
komentář ještě v závěrečné besedě doplnila
průvodkyně.
Jako protiklad moderní elektrárny působila
návštěva městské historické elektrárny Fr. Křižíka
v Písku, kam výprava dorazila asi po půlhodinové
jízdě. V elektrárně, která je unikátním technickým

muzeem, výpravu uvítal a následně seznámil s její
historií průvodce a strojník v jedné osobě. Účastníky potom provedl celou vodní elektrárnou,
která je stále v provozu od roku 1888 s původním
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zařízením, jen hnací vodní kola byla v roce 1901
vyměněna za dvě Francisovy turbíny. Průvodce
také zájemcům vysvětloval činnost jednotlivých
zařízení a ochotně odpovídal na zvídavé otázky.
V současnosti je hydroelektrárna chráněnou
kulturní památkou a elektřinu vyrábí pro potřebu
muzea.
Po obědu v příjemné restauraci U Reinerů následovala společná komentovaná prohlídka starší
části města Písku s městským průvodcem.
Výklad o některých historických domech občas
zpestřil vtipnými poznámkami o současných
majitelích. Také tato část cesty za poznáním naší
země byla zajímavá.
Pěkný zážitek však byl z návštěvy píseckého
státního hřebčince, který je vybaven pro chov
plemenných hřebců. Součástí rozsáhlého
hřebčince postaveného v roce 1902 je kromě
prostorných, světlých stájí také velká předváděcí hala, inseminační středisko, izolační stáj
a venkovní jízdárna. Všechny tyto vzorně
udržované objekty s našimi cestovateli prošla
milá paní průvodkyně, z jejíhož vyprávění
o hřebčinci přímo vyzařovala láska k chovaným
koním. Však ji také při rozloučení toto

připomenutí dojalo. Hřebčinec je i se svou honosnou správní budovou, kde jsou také byty,
samostatným státním podnikem a patří do
chráněných kulturních památek.
Cesta z Písku už byla jen s jednou
odpočinkovou zastávkou a časově krátkým
popojížděním v jednom úseku dálnice a návrat
domů tak byl podle předpokladu ve večerních
hodinách. Naši seniorští účastníci zájezdu plni
dojmů z toho, co všechno viděli, ze skvěle
připraveného programu právem ocenili obě
průvodkyně i bezpečnou jízdu řidiče autobusu.
Patří jim a také obci poděkování, protože
i poznávací zájezdy svědčí o zájmu představitelů obce o naše starší občany.
Zdeněk Chlup

DEN PONÁVKY

Den Ponávky letos připadl na sobotu 11. května. Sraz byl symbolicky u sochy Ponávky na
hřišti u hasičky. Ráno v 9:21 za velmi hojné

účasti jsme tedy zahájili jubilejní, již dvacátý
ročník. Počáteční obavy o počasí se rozplynuly
stejně rychle jako mraky na obloze a pod
vedením RNDr. Martina Culka jsme se vydali
na pouť, která nás provedla po starých cestách
a hranicích našeho katastru. Martin nám zasvěceně vyprávěl o každém hraničním kamenu,
který jsme cestou objevili, o starých stezkách,
které tudy vedly už od pradávných časů,
o každé studánce, z které jsme se občerstvovali. Asi po dvou hodinách chůze jsme dorazili
na trojmezí, kde se potkává katastr Lelekovic,
Vranova a Svinošic. Zde jsme zarazili novou
značku našeho katastru a pak už jsme se vydali
k Lelkovači, bylo zde připraveno tradiční občerstvení a kde jsme v přátelské debatě setrvali do
odpoledních hodin.
Aleš Mikauš
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LETNÍ BIATLON – SPORTUJ S VITAREM
V první sváteční májový den se v Lelekovicích
u sokolovny uskutečnil úvodní díl sportovního
seriálu pro děti Sportuj s VITARem
(www.sportujsvitarem.webnode.cz).
Na start se postavilo celkem 26 dětí
v 7 věkových kategoriích, které do závodu startovaly po jednom tak, aby se nestalo, že
by musel závodník čekat na střelnici, než se
uvolní stav. Do Lelekovic přijely děti
z nedaleké České, Brna i Veverské Bítýšky.
Mladší kategorie – 2008-10 – měly vyměřený
běžecký okruh na prostranství před sokolovnou
a jejich vzdálenosti byly: 250 m běhu
– střelba v leže – 300 m běhu – střelba v leže
– 250 m běhu.
Starší kategorie – 2004-07 – pak měly běžecký
okruh kolem Skalky a závodily tak na tratích:
500 m běh – střelba v leže – 500 m běh – střelba ve stoje – 500 m běh.
Trestné kolečko bylo pro všechny kategorie stejné a měřilo 70 m. Vzdálenost terčů byla 10 m.
Všechny děti bojovaly až do posledních metrů
a sportovní dopoledne si užily. Velmi potěšilo,
když pak některé z nich po vyhlášení přišly
s otázkou, kdy si budou moci zase zazávodit. Díky

4

firmě VITAR dostaly mnoho cen a to nejen při
samotném vyhlašování, kdy byl odměněn každý
závodník, ale už při samotné prezentaci. Díky
firmě MCAE pak každý závodník dostal občerstvení i po skončení závodu. A společnosti
MOSS Logistics s.r.o., Autospektrum ACC s.r.o.
a Wosa.cz, které na závod přispěly finančně,
dopomohly k nákupu dvou elektronických stavů.
Nejen závody v letním biatlonu tak mohou být
v Lelekovicích častěji.
Druhý díl seriálu Sportuj s VITARem proběhl
v sobotu 18. 5. v rámci závodu Morkniman
v Moravských Knínicích. Na děti čekal duatlon
– 150 m běh – 1,8 km kolo – 500 m běh.
Celé léto, až do 8. září, pak probíhá individuální
časovka
ve
výjezdu
na
Lelkovadlo
– https://lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/.
Celý sportovní seriál končí Duatlonem
v Lelekovicích 14. září 2019.
Filip Ospalý
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CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
PROJEKT BAREVNÝ DEN
Tak se to zase vydařilo! Výborný nápad naší
paní zástupkyně červený den přesunout na
školu v přírodě k táboráku jsme realizovali na
výbornou. U společného táboráku zazněly
písně, ve kterých se skrývá červená barva,
nebo alespoň s touto barvou mají něco
společného. Slyšeli jsme písničky Červená se
line záře, Červená řeka, Červená karkulka,
Červená modrá fiala nebo písně upravené, ve
kterých vynikala především 3. třída v čele se
svým nápaditým třídním učitelem. Píseň Holka
červenooká, nestrkej hlavu do potoka, potvrdila jejich převahu v počtu interpretovaných
písní, se zvolenou tematikou. Všichni se
náramně bavili.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 16. 4. 2019 na naší škole proběhlo
každoroční školní kolo recitační soutěže
Básnička pro ovečku.
Při soutěži nám přálo počasí, takže mohla
proběhnout na naší školní zahradě pod mohutnou borovicí. Všichni soutěžící předvedli
úžasný výkon, mnozí svoji recitaci doplnili
rekvizitami. Největší obdiv publika však získal
Vojtěch Ullmann, přednesl totiž básničku, kterou sám složil.
Určit vítěze kategorie mladších a starších žáků
bylo velmi, opravdu velmi obtížné. Za kategorii
mladších žáků nakonec zvítězil Viktor Bařinka
s básničkou Haló, haló, tady jaro a za kategorii
starších žáků Vojtěch Ullmann s básničkou
Černý dvojsmysl. Vítězům blahopřejeme,
všichni soutěžící obdrželi věcné ceny.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Jako každý rok jsme se se školou přesunuli do
přírody. Tentokráte do Podmitrova.

PROJEKTOVÉ VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
Poslední středa v dubnu byla ve znamení
velkého uměleckého malování. Děti z výtvarného kroužku si vyzkoušely malbu vlastního
obrazu pod vedením výtvarnice Nikol Terzić
Marečkové. Malí umělci popustili uzdu své fantazie a vznikla opravdu originální díla, která
jsou vystavena v prostorách Obecního úřadu
Lelekovice. Zde také proběhla slavnostní
vernisáž, zahájena panem starostou. Obrazy
byly k vidění do poloviny června.
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Počasí nám víc než přálo a tak jsme mohli podniknout mnoho krásných výletů a poznat další
kouty naší krásné země. Také jsme postavili
hráz na říčce Bobrůvce, zvládli stezku odvahy.
Přijela za námi návštěva – vojáci záchranáři,
kteří nás seznámili s náplní jejich práce.
V rámci praktické ukázky jsme se mohli na
vlastní kůži proběhnout v plynové masce
zamořeným územím, překonat určenou
vzdálenost v plné polní. Nesměl chybět ani
táborák s písničkami a pohádkový les.
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V pátek 26. 4. 2019 se naši Mladí zdravotníci
zúčastnili Městského kola soutěže hlídek
Mladých zdravotníků organizovanou ČČK
Brno město. Děti si vyzkoušely záchranu člověka v bezvědomí, resuscitaci, ošetření

zlomeniny i tepenné krvácení. Mimo soutěžní
stanoviště se setkaly s hasiči, psovody
i záchranáři RZP. Na každém stanovišti pracovaly jako dobře sehraný tým a nenechaly se
vykolejit ani všetečnými a mnohdy nelehkými
otázkami záchranářů. K naší velké radosti, se
jim podařilo vybojovat krásné druhé místo, na
což jsou náležitě hrdi. Moc gratulujeme!
KAMÍNEK PRO ŠKOLU
Na letošním Kamínku pro školu se vybralo
65 tisíc korun a škola tak může zakoupit novou
interaktivní tabuli. Děkujeme všem rodičům
a přátelům školy.
Přejeme všem krásné slunečné a pohodové
prázdniny a v září zase na viděnou.
ZŠ Lelekovice

DALŠÍ NOVÁ LÁVKA
Pěšinu podél Ponávky využívá stále víc a víc
návštěvníků. Jezdí sem i hodně mimolelekovických výletníků. U křižovatky na Jehnice končí tato
stezka lávkou přes říčku. Ta byla donedávna
udělaná z několika nerovných kmenů, takže byla
pro maminky s kočárky a řadu starších lidí
neschůdná. To se v květnu změnilo, protože
spolek KUltura-LElekovice se pustil do její
úpravy a teď má můstek rovný povrch a navíc
i zábradlí.
Děkujeme členům Spolku, že udělali další krásnou a užitečnou lávku v okolí naší vesnice.
epe

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Těsně před dokončením je oprava komunikace na Pasekách. Při výstavbě se objevily
problémy s uložením sítí. V několika případech
se sítě musely i překládat. Z toho důvodu se
stavba poněkud opozdila a prodražila.
Nemohu zapomenout poděkovat „Pasekářům“
za trpělivost a toleranci při realizaci stavby.
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Byla nám předána kompletní dokumentace pro výstavbu nové hasičky. Bohužel cena
za stavbu včetně vybavení se vyšplhala až na
27 mil. korun, zatímco dotace na výstavbu,
kterou by bylo možné získat pro příští rok je
nastavena na 4,5 mil. korun. Částka, kterou by
obec musela doplatit je ve výši téměř ročního
rozpočtu obce. Osobně mě to mrzí, protože
naši hasiči by si novou hasičku určitě
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zasloužili. Musíme intenzivně hledat další
možnosti financování. Máme projekt, všechna
nezbytná povolení, a pokud se naskytne
nějaká příležitost, můžeme se pustit do díla.
o to intenzivněji jsme začali pracovat na
projektu nového ekodvora, který nebude tak
finančně náročný a lze na něj získat zajímavé

dotace. Bude umístěn v prostoru bývalé
čistírny odpadních vod z Pasek za prodejnou
Gusto. Bude větší, uspořádanější než současný a bude tam uskladněna i obecní technika.
Od vedlejších domů bude oddělen valem se
zelení. Na místě současného ekodvora
vznikne parkoviště.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

na základě výsledků ankety participativního
rozpočtu schválili realizaci dvou projektů, které
se umístily na prvním a druhém místě – komunitního místa na Pasekách a dětského
minipumptracku
schválili řád veřejného pohřebiště
schválili zvýšení ceny stočného od roku
2019 o průměrnou roční míru inflace
za rok 2018; o 2,1%. Jedná se tedy o částku
bez DPH 27,59 Kč, cena s DPH 31,73 Kč.
Navýšení tedy je 57 haléřů za 1 m3 splaškových vod.
schválili přijetí nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro ÚR, SP a PDPS
pro stavební úpravu dešťové kanalizace obce
Lelekovice, která se nachází v komunikaci
III/37917 od firmy Eurotrace za 681.230 Kč
s DPH

Zastupitelé projednali tyto zásadní body:
8. jednání – 13. 5. 2019
zastupitelé schválili závěrečný účet, účetní závěrku a zprávu o výsledcích přezkumu
hospodaření obce za rok 2018
zastupitelé schválili závěrku MŠ a ZŠ
a rozdělení jejich hospodářského výsledku za
rok 2018
schválili výběr dodavatele na dodávku
a montáž klimatizace do nadstavby samoobsluhy – firmu Chlazení Bartek za částku
439.284,45 Kč s DPH.
přijali nabídku na dodávku a montáž
dlažby a obkladů ve školní kuchyni od firmy
Amnila s.r.o. za 384.429 Kč s DPH.
schválili v rámci probíhající změny Územního plánu Lelekovice změnu parametru
celkově zastavěné plochy rekreačního objektu, který je stanoven pro všechny plochy
označené v ÚP jako RI – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci, z 64 m2 na 90 m2
schválili smlouvy s AC Lelekovice potřebné pro zdárnou výstavbu šaten s financováním
pomocí dotace z MŠMT

INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad oznamuje, že ve středu 3. 7.
2019 budou úřední hodiny kanceláře OÚ
Lelekovice pouze do 15:00 hod.
Obecní úřad oznamuje, že v průběhu

Aleš Mikauš, starosta

9. jednání – 5. 6. 2019
schválili především smlouvy o smlouvách
budoucích s e.onem potřebné pro zbudování
přípojek NN v různých částech obce
rozpočtové opatření tak, aby bylo možno
dofinancovat rekonstrukci ulice Paseky

prázdnin bude z důvodu čerpání řádné dovolené docházet k úpravě úředních hodin
kanceláře Obecního úřadu Lelekovice.
Aktuální informace o úředních hodinách
budou zveřejňovány na úřední desce a na
webových stránkách obce.
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Obecní úřad upozorňuje, že poplatky za
komunální odpad, psy, nájmy pozemků, nájmy
hrobových míst a nájmy za infotabule byly splatné do 30. 6. 2019, faktury za stočné
2. pol. 2018 byly splatné do 28. 2. 2019.
Po splatnosti výše uvedených poplatků
a faktur jsme nuceni přistoupit k vymáhání
pohledávek.
EKODVŮR
Ekodvůr bude v sobotu 10. 8. a středu 14. 8.
2019 z důvodu dovolené uzavřen.
Sběr velkoobjemového odpadu je naplánován
na sobotu 17. 8. 2019 od 9 do 12.
Znovu žádáme o zkrácení větví ukládaných
do biokontejneru v ekodvoře na délku 50 cm,
maximální průměr větví 8 cm.
Provozní doba ekodvoru je už léta ve středu
odpoledne a sobotu dopoledne! Pokud
potřebujete nutně vyvézt odpad v jinou dobu,
popojeďte kousek dál, například do Řečkovic
pod most, kde je sběrné středisko otevřeno
kromě neděle každý den – https://www.sbernedvory.cz/dvur/23158/
NENECHÁVEJTE
ODPAD,
MATRACE,
NEBEZPEČNÉ BARVY PŘED EKODVOREM!!!
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci červenci bude zahájena ve školní
kuchyni oprava stravovacího provozu kompletní
výměnou dlažeb a obkladů. Strava je, i přes
přípravné práce spojené s touto rekonstrukcí,
zajištěna po celou dobu prázdninového provozu
MŠ – 1. –12. 7. 2019.
Školní rok začíná 2. 9. 2019. Informační schůzka pro rodiče všech dětí se uskuteční ve čtvrtek
5. 9. 2019 v 16 hodin.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme
Botanickému
zahradnictví
Holzbecher za osázení obecních truhlíků
u samoobsluhy a na návsi.

8

JUBILANTI
V první polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
Josef Vávra, František Koudelka, Marie
Němcová, Emilie Hušková, Miroslava Bartošová,
Josef Peza, Karel Burian, Jiří Kučera,
Hana Střítežská, Věra Meixnerová, Marie
Cibulková, Jaroslav Oujezdský, Milan Šťastný,
Marie Čtvrtníčková, Věra Klapalová, Oldřich
Procházka, Jana Sedláková, Josef Ullmann,
Hana Navrátilová, Jaroslava Leicherová,
Jana Petlachová, Pavel Svoboda, Marie
Mikaušová, Miroslav Hlavnička, Marie Ježová,
Ludmila Drimlová, Miloslava Večeřová,
Marie Šebestová, Libuše Pijáková.
Gratulujeme a přejeme zdraví, štěstí
a životní optimismus do dalších let!
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

V dubnu měli obyvatelé Lelekovic možnost
v anketě rozhodnout, který z projektů, nominovaných na financování z participativní kapitoly
obecního rozpočtu, se bude realizovat.
Svůj hlas odevzdalo 137 lidí, počty podporovatelů jednotlivých projektů jsou uvedeny
v tabulce.
Zastupitelstvo na 8. jednání 13. května rozhodlo, že se z vyhrazené částky 250 tisíc Kč zvládnou udělat první dva návrhy.
První je v podstatě obnovou rekreační zóny,
která fungovala na Pasekách už dříve. Byly
tam herní prvky pro děti, houpačka, ohniště,
ale z toho všeho jsou dnes jen torza, která už
nemohou sloužit a nejsou žádnou ozdobou
lokality. Teď je v plánu objekty inovovat, po
dohodě s navrhovatelem projektu jsou
nakonec objednány – dvě lavičky, dětský
prvek „krokodýl“ a sestava hrazd na protažení

těla pro dospělé. Vše od firmy Acer Woodway
z Brna. Komunita na Pasekách pak svépomocí
vybuduje ohniště, materiál zajistí obec.
Druhým projektem je pumptrack na hřišti
u hasičky, druh cyklistické dráhy, na kterém si
užijí zábavu děti i dospělí. Jejím specifikem je,
že hnací silou kola není šlapání, ale pumpování, pohyb těla nahoru-dolů. Bude situována
zhruba v prostoru, kde už před nedávnou
rekonstrukcí hřiště byla vyježděná cyklotrasa.
Ta nová bude trochu menší, půjde o ovál
s dvěma klopenými zatáčkami a několika různě
velkými terénními vlnami. Profil dráhy bude
umožňovat obousměrnou jízdu, aby jezdci
mohli trénovat průjezdy levých i pravých
zatáček.
Realizace obou vítězných návrhů už v podstatě
začala a zanedlouho začnou sloužit svému
účelu.
Eva Peterková

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
14. 7.
Léto

První nácvik na hody
Lelkovadlo – letní výzva

14. 9.
14. 9.

Dětský duatlon
Mladí hasiči soutěž
– O pohár starosty Lelekovic

9
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LETNÍ VÝZVA
Již třetím rokem se můžete poměřit sami se
sebou nebo s jinými ve výjezdu na horském
kole na Lelkovadlo. Kategorií je mnoho, každý
si najde tu svou, ať už děti či dospělí.
Informace a formulář k zápisu výsledků
najdete na webu: https://lelkovadlo-letnivyzva.webnode.cz/
VÝZVA VŠEM SPORTOVCŮM
Obec Lelekovice – hledají se zájemci
v reprezentování naší obce v několika
sportovních disciplínách na sportovní akci
– OLYMPON „O putovní pohár obcí regionu
Ponávka“. Termín 21. 9. 2019

Sporty:
Jednotlivci: běh na 60 m, skok do dálky, běh
na 1000 m, biatlon, duatlon…
Týmové sporty: volejbal MIX, fotbal, badminton
MIX, petanque…
Více informací s odkazem na elektronickou
přihlášku najdete na obecních stránkách.
Elektronickou přihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
L S e o l X g s c W 4 M K x E O E soK4Jhu2f0e42_D2z4K68gFtUUrXeXyw/vie
wform?vc=0&c=0&w=1

Z ČINNOSTI TJ SOKOL
Měsíc květen byl pro TJ dobou zvýšené aktivity. Nejprve byl uskutečněn 1. května ve
spolupráci s Filipem Ospalým na Skalce
sportovní závod Dětský biatlon, který je
zmiňován na jiném místě zpravodaje.
ČIPERNÝ LELEK
Další sportovní den byl uskutečněn v sobotu
11. května na obecním sportovišti u hasičky
pod názvem Čiperný Lelek. Byly to dětské

10

lehkoatletické závody, kde si děti věku 2 až 12
let měly možnost změřit svoje síly ve sportech
– běhu na dráze, hodu do dálky kriketovým
míčkem a skoku do dálky. Propozice závodů
byly stanoveny pro jednotlivé věkové kategorie, do kterých bylo začleněno téměř 60 dětských závodníků a závodnic. Na celkové organizaci se podíleli členové výboru tělocvičné
jednoty, pomáhali i někteří rodiče dětí.
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Závody zahájil starosta TJ Zbyněk Lecián
v 8 hodin přivítáním všech závodníků a diváků
a také seznámením s programem celého
sportovního dopoledne. Přítomen byl i starosta obce pan Aleš Mikauš. Potom již nechala
náčelnice TJ Simona Tomanová nastoupit
všechny malé sportovce ke krátké rozcvičce,
kterou také vedla. Po rozcvičce si určení
cvičitelé vybrali svá družstva k jednotlivým
závodům. Na běžeckou dráhu s těmi nejmladšími, dvou a tříletými šla náčelnice TJ.
A diváci mohli vidět, s jakým nasazením ti malí
sportovci běželi. Někteří se drželi maminčiny
ruky, ale doběhli do cíle a vůbec nebylo poznat, kdo komu pomáhá, zda malý závodník
mamince, nebo obráceně. Současně
probíhaly závody v hodu kriketovým míčkem,
kde byly zaznamenány pěkné výkony u starších
závodníků, ale snahu hodit míčkem co nejdál
měli i nejmladší. U těch instruktoři dohlíželi,
aby míček letěl hlavně správným směrem. Také
na doskočišti pro skok daleký bylo rušno. Zde
rozhodčí Petr Ošmera s pomocníky dohlíželi
na správný odraz i dopad pro regulérnost
měření délky skoku závodníků. U těch nejmladších stačilo na měření prodloužené školní
pravítko, u starších už to muselo být měřící
pásmo. Také zde byly zaznamenány v jednotlivých věkových kategorií pěkné výkony
závodníků.
Po skončení závodů vyhodnotila skupina
rozhodčích všechny průběžné výsledky
u všech závodníků a závodnic a stanovila
pořadí v jednotlivých věkových kategoriích. Na
stupních vítězů třem nejúspěšnějším v každé
kategorii předávala medaile náčelnice TJ, asistent i věcnou odměnu. Tu dostali zaslouženě
za ocenění svých výkonů všichni závodníci.
O zdařilou akci se kromě organizátorů
zasloužila také Česká pojišťovna sponzorským
příspěvkem, naše obec a pěkné počasí.
Pořadatelé všem aktérům děkují.

LELKOVÁNÍ NA SKALCE, LELEŠUS
Lelkování na Skalce se soutěží Lelešus, pod
tímto názvem bylo uskutečněno kulturně
zábavné odpoledne v sobotu 8. června.
Zahájeno bylo moderátorkou Marcelou
Leciánovou a starostou TJ Zbyňkem
Leciánem, který připomněl 100 leté výročí
založení TJ Sokol v naší obci. Potom moderátorka uvedla program, který zahájili postupně
dětský přípravný sbor Lelečky, cenami
ověnčený dětský i komorní sbor Lelkováček,
a nakonec smíšený chrámový sbor Magnificat.

Následně hudební pavilon obsadila kapela
COUCOU Aleše Obkráčila, která vyhrávala
návštěvníkům až do konce. To už probíhala
soutěž kuchařských družstev ve vaření gulášů
v kotlících na otevřeném ohništi a od 15:00
hodin byla otevřena Pohádková stezka pro
děti, na které účastníci dostali od pěti pohádkových bytostí drobné úkoly a na konci stezky
sladkou odměnu. Stezkou prošlo přes 80 dětí,
byla ukončena v 17:00 hodin. Celé odpoledne
také probíhal program v Planetáriu Morava,
které navštívilo celkem 94 občanů. Nafukovací
kopule planetária byla v sále sokolovny.
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Návštěvníci také věnovali pozornost vystaveným
fotografiím z činnosti TJ, zejména těm historickým. Byly vystaveny v předsálí. Před sokolovnou
byly stánky s občerstvením i s uměleckými předměty, kdo chtěl, mohl zkusit i rýžování zlata
v připraveném zařízení.
Vyvrcholení celého kulturně zábavného
odpoledne nastalo vyhlášením výsledků soutěže
o nejlepší guláš. Hodnocení s ochutnávkou
provedla vybraná porota a také návštěvníci, kteří
si zakoupili testovací soupravu. Jako nejlepší byl
vyhodnocen guláš, který uvařilo kuchařské
družstvo pod krycím názvem Tomáš Marný, který
získal nejvíce bodů od poroty i návštěvníků. Také
ostatní guláše měly dobré hodnocení a tak
všech 7 soutěžících družstev dostalo ocenění.
Jen družstvo Tomáš Marný k tomu dostalo i Zlatý
ešus. Vydařené Lelkování na Skalce skončilo
v 19 hodin ke spokojenosti pořadatelů a podle
ohlasů i návštěvníků.
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI

NAŠE CÍLE SE NAPLŇUJÍ NA 100 %
PLAMEN
Mladší i starší žáci vybojovali první místa
v celostátní hře Plamen, je to opravdu super.
Soutěž jasně okazuje, že máme univerzální

12

sportovce, jsou to chytří, rychlí, silní a odhodlaní týmoví bojovníci!
Starší žáci si zajistili vítězstvím postup do krajského kola, kde svedli obrovský boj o medaile
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a dlouhou dobu to vypadalo dokonce i na
medaile stříbrné. Naši svěřenci si ve čtyřech
disciplínách vytvořili osobní, lépe řečeno
týmové, rekordy. Byla radost se na ně koukat
a povzbuzovat je při výkonech. Bohužel jsme
nezvládli nečekaný krok pořadatelů, kteří bez
upozornění připravili pro závodníky překvapení
v podobě zcela neznámé přenosné požární
stříkačky – „mašiny“. Samozřejmě na této
úrovni rozhodují maličkosti, tak se nakonec
stalo to, že naši sportovci skončili „až“ šestí.
Kdo tam byl, viděl, že jejich výkony snesly
absolutní měřítko a jejich celkové umístění
neodpovídalo
předvedeným
výkonům.
Důkazem je získané 2. místo ve štafetě CTIF
(9 x 50 m), kde byli pouhou vteřinu za jinak
převládajícím Mistřínem a 3. místo v královské
štafetě 4 x 60 m, kde jako satisfakci získali
vytouženou medaili z krajského kola. Ostudu
rozhodně 6. místem neudělali – bojovali
statečně a s obrovským odhodláním.
Davčo, Vašku, Tome, Křížku, Bučo, Luky,
Maďo, Adame děkujeme. Musíme poděkovat
i Adéle, Verči, a Borkovi ze sousední Kuřimi,
kteří náš tým na této soutěži výborně doplnili
a pozdravit Mirďu, který se bohužel ze zdravotních důvodů nakonec do přípravy nezapojil.
LIGA
Dalším cílem bylo vyhrát okresní ligu mládeže
v obou žákovských kategoriích. Dnes již víme,
že mladší žáci mají tento cíl splněn.
Gratulujeme! Jste jedničky! Na závodech
v půlce června svým druhým místem
v oslabené sestavě potvrdili roli favorita
a pojistili tím jasné vítězství v této kategorii.
Naše děti jasně dominovaly, budiž jim
k obrovské cti, že nepolevily po celou sezonu
a o vítězství rozhodly před koncem soutěže.
Jsou to velmi talentovaní sportovci, kteří si asi
ani neuvědomují, co všechno ještě mohou
dokázat.
Starší žáci udělali 16. 6. obrovský krok
k celkovému vítězství. K tomu musí ještě

v posledním kole soutěže skončit do čtvrtého
místa. Věříme, že tak špatně to nedopadne
a budou opět bojovat o první místo. Hůře jak
druzí v lize neskončí a i to by byla paráda vzhledem k jejich začátkům, kde začínali jako
„outsideři“ a dnes jsou vzorem všem týmům
okolo. Trenéři nás oslovují, ptají se na metody
tréninku, jak často? Jak intenzivně?
Neuvěřitelný pokrok – gratulujeme.
Zároveň snad můžeme oznámit, že tato parta
chce pokračovat v kategorii dorostenců, což je
úžasné. Však by to byla obrovská škoda, aby
toho právě oni nechali!
Dalším cílem bylo zapojit do hry naše nejmenší. Světe div se, opět se to podařilo, děti
se přes počáteční nejistotu zúčastnily více jak
poloviny závodů a ostudu rozhodně neudělaly.
Naopak, opět na sebe poutaly pozornost,
protože přesto, že jsou malinkaté, předbíhaly
i starší děti. Jejich poslední útok za 26 vteřin
byl těsně pod medailovým umístěním!

Na závěr jen dodáme, že přes prázdniny nás
čeká taková „malá revoluce“. Většina mladších
přechází do kategorie starších, a starší do kategorie dorostenců. Musíme vzdát obrovský
hold právě partě starších žáků, kteří celou
novou éru Lelekovických mladých hasičů
zahájili. Tímto bychom jim chtěli veřejně
poděkovat za dosavadní práci a spoustu
úžasných, krásných, někdy i bolestivých
zážitků. Tomáši Bučku, Tomáši Křížku, Tomáši
Gálo, Davide Slezáku, Lukáši Petře, Václave
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Kupko, Magdaléno Nováková – děkujeme!
Hoši a dívko děkujeme, hoši a dívko děkujeme! Bylo nám ctí vás trénovat a věříme, že to
potáhneme dál.
Za další dlouhou, emočně náročnou, ale po
všech stránkách úžasnou sezonu děkujeme
celému zázemí trenérům, rozhodčím
a rodičům, jste úžasní!

Přejeme všem klidné prázdniny plné sluníčka
pohody a veselých zážitků.
Těšíme se na Vás v září, kdy nás čeká druhý
ročník závodů O pohár starosty Lelekovic
pořádaný v sobotu 14. 9. Přijďte nás všichni
podpořit.
Za kolektiv trenérů
Pavel a Patricie Petrovi

AC LELEKOVICE HODNOCENÍ SEZÓNY 2018/19
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Skvělá sezóna skončila. Podzimní část začala
prvním vítězným zápasem proti Řícmanicím,
následně jsme odehráli ještě dalších
8 zápasů, ve kterých se nám dařilo střídavě
úspěšně – 4 výhry a 4 prohry. Takže podzim
byl ve znamení průměrných výkonů. Zato jarní
část po skvělé zimní přípravě v sokolovnách
Lelekovice a Česká byla odehrána téměř na
jedničku. Mužstvo podávalo skvělé výkony
a zvládlo tuto část soutěže jen s jednou
prohrou a jednou remízou. Super výkon kluci!
Za podrobnější zmínku stojí poslední zápas
proti Líšni B, kde jsme po poločase vedli 3:2,
poté prohrávali 5:4 a tři minuty před koncem

zápasu srovnal krásným gólem pod břevno
Ondra D. na 5:5. To ještě nebylo z naší strany
vše. Minutu před koncem zápasu si zpracoval
míč na půlce Adam B., vystřelil na branku
a krásným lobem nás poslal do konečné výhry
6:5. Tento skvělý zápas a výsledky jarní části
nás vyhouply na vícemistry celé sezóny.
„Kluci moc gratuluji a děkuji za předvedené
výkony.“
Nesmíme však zapomenout pochválit i ty nejmenší lelekovické fotbalisty – předpřípravku.
Radost máme nejen z toho, že se jich do našeho klubu hlásí čím dál více, ale těšíme se
i z jejich šikovnosti a nadšení.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA AC Lelekovice – sezóna 2018/2019

Martin Jelínek.
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Výborná parta starší přípravky si na rozdíl od
ostatních lelekovických týmů letos zažila spíše
tu méně radostnější stránku soupeření s jinými
kluby. Protože byla necitlivě Městským fotbalovým svazem umístěna a nalosována do
velmi těžké skupiny, hrála většinou proti o rok
starším a šikovnějším týmům z Brna. Po
prvních podzimních kolech a vysokých jednoznačných prohrách a po bezvýznamném jednání na MěFS Brno-město o zařazení do
skupiny lehčí se i zvažovalo, zda to nevzdát.
Kluci a holky decimovaní krutostí proher a beznadějí se však semkli a celou sezónu bojovali
jako lvi. Postupně se náš tým zlepšoval
a zlepšoval, jak v útočných tak obranných činnostech a poslední utkání sezóny odehrál již
poměrně vyrovnaná. Dokonce jednou okusil
i slastný pocit vítězství. Kluci začali střílet
branky, lépe bránit a hned se na naši hru dalo

lépe dívat. Bylo to poznat i na vzrůstající intenzitě fandění rodičů.
Ne, tato ukončená sezóna nebyla prohrou, ale
vítězstvím. Kluci i holky zvítězili sami nad sebou,
nevzdali to, zabojovali a šli lepším zítřkům vstříc.
A to se cení nejvíc. Snaha a nadšení z fotbalu
u všech hráčů a hráček je tím nejdůležitějším
faktem a počinem posledního roku.
Všem klukům a holkám děkuji za přístup, za
bojovnost a radost z fotbalu a přeji jim krásné
a spokojené prázdniny.
Už se těším na další sezónu. Bude podstatně
lepší než ta minulá. Starší přípravka na to má
a moc si to zaslouží.
Takže koncem srpna opět na „place“, začínáme
tradičním víkendovým soustředěním.
Ivo Barták

STARŠÍ PŘÍPRAVKA AC Lelekovice – sezóna 2018/2019

MLADŠÍ ŽÁCI
Družstvo, jehož kostru tvoří zejména kluci,
kteří fotbal v Lelekovicích hrají od útlého věku,
letos pokračovalo ve sbírání fotbalových
dovedností a zkušeností v městské soutěži.
Zde je čekalo 10 soupeřů a celkem 20
zápasů. Klukům se podařilo celou soutěž

vyhrát, a to bez jediné porážky! Sezónu
zakončili impozantní bilancí 17 výher, 3 remíz
a 0 proher, kdy nejlepší půlkou sezony byla její
podzimní část, kdy z 10 zápasů kluci všechny
vyhráli a soupeřům povolili vstřelit pouhých
5 branek. Překvapivou a nutno říci
i nečekanou tečkou za letošním úspěšným
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ročníkem potom bylo předání poháru pro
vítěze z rukou zástupců MěFS po posledním
zápase sezóny.
Nejlepším střelcem týmu v letošním ročníku se
stal Matěj Pavelka s 21 zásahy, následován
Adamem Klusoněm a Davidem Růžičkou.
Dobré výkony našich svěřenců neunikly ani
pozornosti trenérů regionálních výběrů MěFS
Brno, kdy někteří z kluků byli nominování do
jednotlivých kempů i meziokresních a krajských turnajů.
A co nás čeká příští rok? V příštím ročníku nás
potom čeká nová výzva v podobě přechodu do

starší kategorie a zejména přechod na velké
hřiště. Přesto věřím, že bude tato úspěšná
mladá generace našich fotbalistů pokračovat
v nastoleném trendu a bude radost z fotbalové
dovednosti rozdávat nejen sobě ale i ostatním
fanouškům.
Všem klukům děkuji za vzornou reprezentaci
klubu a obce, přístup k tréninkům a přeji jim
krásné a spokojené prázdniny.
Pár fotek a videí pořízených z jarní části
sezóny je možné shlédnout na instagramovém
účtu: „aclelekovicemladsi“.
Jan Klusoň

Mladší žáci – vítěz městského přeboru sk. B 2018/19
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