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LELEKOVICE

květen
červen

Z P R AVO DA J O B C E 2019
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

UKLIĎME ČESKO

Už pár let je na začátku dubna v Lelekovicích
vidět na několika místech skupinky dobrovolníků s pytli na odpadky či s hráběmi a rýči.
Letos se do celostátní akce Ukliďme Česko
v sobotu 6. dubna zapojilo nebývalé množství
takových skupinek. V prvním dubnovém týdnu
na svých vycházkách sbíraly odpadky a větve
u nádraží, na Skalce a na Pasekách děti
z mateřské školy, žáci ze základní školy uklízeli
okolo samoobsluhy a autobusové zastávky,
skauti kolem sokolovny. Na sobotu pak
naplánovali brigádu hasiči a sokolové.
Skupinka dobrovolníků vysbírala hromady
odpadu kolem sjezdu z rychlostní komunikace
a dvě skupiny pracovaly na zvelebení obce.

Jedna na Pěšině pod
vedením paní Krejčí
a druhá s panem
starostou na Plástkách,
kde byly vysazeny keře
okolo nově vzniklého
posezení pod výročními
lípami
zasazenými
školkou a školou vloni
na podzim.
Děkujeme všem
–
dobrovolníkům malým
i velkým – za jejich
pomoc při zvelebování
obce.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
8. března byla opět sláva. Ve společenském sále
nad samoobsluhou proběhlo další neformální
uvítání nově narozených lelekovických dětí do
života obce.
Tentokrát jsme vítali 7 dětí za doprovodu rodičů
a samozřejmě nechyběli ani jejich sourozenci
a další blízcí. Miminka byla neskutečně hodná,
žádné nezaplakalo ba ani neusnulo, přestože se
o to průběžně snažily lidovými ukolébavkami
naše zpěvačky Inka Pospíšilová, Veronika
Hádková a malá Terezka.
Členové zastupitelstva všechny přivítali, pan

starosta pronesl krátkou řeč a dál už byla volná
společná zábava a konzumace drobného občerstvení. Rodiče sami projevili zájem o představení
sebe navzájem a každý krátce charakterizoval
svoji rodinu. Bylo zajímavé, že tentokrát
převažovali lidé nově přistěhovaní, ale o to
více komunikativní, se zájmem o obec a její
společenství.
Živou zábavu ukončilo společné fotografování
a samozřejmě nutná potřeba těch nejmenších –
chystat se večer do postýlek.
Za OÚ Lelekovice – sociální komise

MOSTY A LÁVKY JSOU POTŘEBA
To je nad slunce jasnější pravda pravdoucí, ale
i tak se najdou jejich poškozovatelé. Naštěstí
se ale najdou i ruce ochotné spravit škody,
způsobené vandaly. Spolek KUltura –
LElekovice se pustil do opravy lávky přes
Ponávku u Strážné, zhruba v místě pod bývalou ozdravovnou, dnešní skautskou chatou. Je
to malebné místo na trase červené turistické
značky a je dobře, že se tudy zásluhou KULE
zase dá potok přejít bezpečně a hlavně
suchou nohou.
Eva Peterková
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DIVADELNÍ FESTIVAL LELEDIV
Divadelní soubor Kotúček při TJ Sokol a obec
Lelekovice uspořádaly v sobotu 9. března
v sokolovně již 5. ročník lelekovického divadelního festivalu pod názvem LeleDiv.
Festival zahájila sbormistryně Inka Pospíšilová
uvítáním návštěvníků a potom společně
s hlavní organizátorkou Táňou Pospíšilovou
všechny seznámily s festivalovým programem.
Na úvod zazpíval dětský pěvecký sbor Lelečky.
Následovalo divadelní představení souboru
Listování určené hlavně menším dětem. Bylo
to scénické čtení o zvířatech v ZOO s detektivní zápletkou s názvem Komisař Vrťapka. Po
jeho skončení a krátké přestávce zazpíval
starší dětský pěvecký sbor Lelkováček, který
svými písněmi nadchl všechny posluchače.
V 15:15 hodin patřila scéna Divadlu jednoho
herce z Hradce Králové. Bylo až s podivem,
jak jediný herec dokázal s loutkami sehrát klasický příběh Romeo a Julie a zaujmout mladší

i starší diváky. Odpolední program uzavřel náš
divadelní soubor Kotúček hrou Malý princ na
motivy známého románu v režii Táni
Pospíšilové. Také naši mladí herci sklidili
zasloužený potlesk, neboť hra se líbila
a diváci ocenili velmi dobré výkony všech
účinkujících.
Večerní představení patřilo Divadlu Líšeň.
Uvedlo hru Sávitrí, což je dramatický příběh
princezny na motivy staroindické báje.
Inscenace byla vedena jako stínohra velkých
loutek na projekční ploše doprovázena četbou
části báje hercem mimo jeviště. Představení
mělo velký úspěch a po jeho skončení vznikla
s herci beseda, ve které na dotazy týkající se
hlavně technického provedení bezprostředně
odpovídali.
Všechna představení byla dobře navštívena
a diváci odcházeli spokojeni.
Zdeněk Chlup
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VOŘÍŠEK
V sobotu 13. dubna se konal na Skalce na
prostranství před sokolovnou 2. ročník
„Lelekovického voříška“. I přes opravdu velmi
nepříznivé, studené aprílové počasí, kdy
dopoledne dokonce i sněžilo, se akce zúčastnilo 105 psů, přes 30 různých plemen. Soutěžili
spolu v 16 kategoriích, jejichž všechna první
místa se následně utkala v hlavních kategoriích
a v boji o absolutního vítěze. V odpoledních
soutěžích – dítě a pes – mezi sebou zabojovalo
přes 15 dětí, v dalších kategoriích, byla nejvíc

obsazena kategorie – pejsek šikula, kde startovalo 12 týmů. Pejskaři jsou opravdu srdcaři,
protože rozmary počasí jim vůbec nevadily.
A díky nim se akce velmi zdařila.
Letos se nám podařilo sehnat 40 sponzorů.
Ceny byly opravdu bohaté. Děkujeme jak
sponzorům, tak TJ Sokol Lelekovice za
možnost akci opět uspořádat.
Linda Došek Kisová a Marek Došek

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
PROJEKT BAREVNÝ PÁTEK
Každý první pátek v měsíci je „zasvěcen“
jedné barvě, originálnímu pohledu, či pojetí
barevnosti. Žáci se učí vnímat běžné barvy
všemi smysly. Poznávají, jaký význam mají
barvy pro chuť na jídlo, na naši náladu a třeba
i jak se mění jejich obliba s ohledem na roční
období.
První barvou byla bílá, kterou jsme se zároveň
loučili se zimou. Děti měly přinést co nejvíce
různých předmětů této barvy. Vítězové jich
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zvládli téměř 150! Odměnou jim byly pingpongové míčky, samozřejmě bílé.
Za námi je i žlutý pátek a úkol spojený s originalitou. Co je neuvěřitelně žluté? To byste
nevěřili, co všechno. Zlatý déšť, narcis, trička,
hrnečky, popelnice. Jako nejoriginálnější
vyhodnotili učitelé bezednou žlutou kabelu, ze
které se dala vytáhnout téměř nekonečná řada
žlutých předmětů, které našla žačka druhé
třídy doma. Vítězové si určitě pochutnali na
domácí limonádě z úžasně žlutých citronů.
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Další měsíce přinesou barvu zelenou a červenou a určitě zajímavé úkoly. Škola přece není
jen učení, ale i zábava, při které si mezi sebou
děti prověří svou kreativitu, schopnost vzájemně spolupracovat a respektovat názor
druhého.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 byl v naší základce Den
otevřených dveří. Rodiče i děti si mohli
prohlédnout celou školu i dočasně používané
prostory ŠD nad samoobsluhou, jednotlivé
třídy, vybavení učeben i práce našich žáků.
K vidění byly i návrhy chystané přístavby školy
na školní zahradě. Rodiče využili možnost
informovat se na konkrétní věci, které je zajímaly. Někteří se podívali do školy po několika
letech. Jsme rádi, že je škola pro mnohé z vás
místem nejen pro vzdělávání, ale i setkávání.
UKLIĎME ČESKO
Žáci základní školy se v pátek 5. 4. přidali
k celostátní výzvě „Ukliďme Česko“.
V odpoledních hodinách tak školní družina
osvobodila prostranství před školou, okolo
autobusové zastávky, před obchodem,
na parkovišti za obchodem, cestu na hasičku
a blízké okolí hasičky od odpadků. Děti při
úklidu napadlo, jestli by nestálo za zvážení
pořídit na parkoviště za obchodem odpadkový
koš, který tam není ani jeden. Možná by se tam
těch odpadků povalovalo méně.
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ZÁPIS DO ZŠ
Ve čtvrtek 11. dubna proběhl v naší škole
zápis budoucích prvňáčků, který se poprvé
uskutečnil v kulaté třídě. A že jich přišlo!
Rovných čtyřicet dva! Budoucí prvňáčci si ve
školním tunýlku krátili čekání malováním,
prohlížením prací našich žáků či nahlížením do
učebnic 1. ročníku. Kdo chtěl raději čekat
venku, mohl si hrát s míči na školním dvoře.
Staraly se o ně s radostí naše páťačky.
Na památku si každá rodina odnesla DVD
o naší základce a malé dárečky, které vyráběly
děti ve školní družině. Moc se na prvňáčky
a jejich rodiče těšíme – tak 2. září na viděnou!

NÁVŠTĚVA TELEVIZE
Mediální výchova je na naší základce průřezové téma, které se prolíná všemi předměty
všech ročníků. A tak se žáci pátého ročníku
vydali na exkurzi do nového rozsáhlého areálu
ČT 1 v Líšni, kde si prohlédli kromě
natáčecích studií a zákulisí i místnosti pro
obrazovou a zvukovou režii. Potkali se se
známými tvářemi ranního vysílání. Kdo ví,
možná v budoucnosti bude tato návštěva
někoho inspirovat při volbě povolání.
Alice Kis

ZLATÁ VČELA 2019
V sobotu 13. 4. ráno jste mohli zahlédnout
Přemka Mikauše s Pavlou Štěpánkovou se
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sedmi dětmi z naší školy. Výběr včelařského
kroužku se chystal reprezentovat naši obec na
oblastní soutěži „Zlatá včela“. Ve Středisku
volného času Lužánky jsme ráno dostali
zelená trička s logem soutěže a hned se začalo vědomostním testem. Celé dopoledne pak
soutěžící obcházeli jednotlivá stanoviště
a sbírali body. Od předvedení praxe
s fotoúlem přes anatomii včely pod
mikroskopem, ke včelařským pomůckám až
k poznávání rostlin významných pro včelaření.
I když jsme nezískali žádné z prvních tří míst,
musím naše malé včelaře pochválit. Vedli si
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velmi dobře a byli moc šikovní. Teď nám zase
začne práce se včelami, které nám dobře přezimovaly a všichni se už těšíme na sladkou
odměnu.
Přemysl Mikauš

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání 2014 – 2020 realizovala mateřská
škola od září 2017 projekt na podporu polytechnického vzdělávání. Uspořádali jsme pro
předškolní děti několik odborně zaměřených
tematických setkání a využili možnosti podpory školního asistenta při běžné práci a pro
polytechnické vzdělávání. Ve spolupráci
s místní akční skupinou Brána Brněnska se
děti naučily šít na speciálně upraveném šicím
stroji a vyrobily si hmyzí hotely pro zimování
živočichů na školní zahradě. Opravdovou
radost děti mají z jedinečného pracovního
stolu s nářadím, se kterým pracují – AKU
vrtačkami, funkčními šroubováky, pilami, hře-

bíky, vruty a vyrábí si vlastní modely, vynalézají… K pečící troubě tak přibyly další užitečné
pomůcky, se kterými si děti rády hrají.
Zapojení do projektu Šablony II. od září 2019
nabízí nové možnosti jak děti rozvíjet a my se
chceme opět účastnit.
Eva Pešlová, ředitelka mateřské školy
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Na hřišti na Poňavě začala stavba nových
šaten, které budou dokončeny do konce roku.
V pondělí 6. 5. 2019 začne oprava komunikace v ulici Paseky. Zastupitelé obce
respektovali výsledek ankety, a tudíž se nebudou kácet stromy a nevznikne parkoviště. Po
dobu práce na vozovce bude na ulici Paseky
omezen přístup vozidly. Před zahájením prací
budou obyvatelé v ulici Paseky včas informováni. Po opravě ulice Paseky přijde na řadu
příjezd k mateřské škole.
V nadstavbě samoobsluhy začne
v nejbližší době montáž klimatizace.
Na hřišti u hasičky byla instalována nová
dopadová plocha u workoutového centra, byl
přidán nový stůl na stolní tenis.
V dubnu bylo zahájeno výběrové řízení na
dodavatele přístavby Základní školy
Lelekovice. Pokud vše půjde podle plánu,
měla by výstavba začít v měsíci červnu.
Náklady na tuto akci budou částečně hrazeny
z dotace. Podrobnější informace v článku.
Aleš Mikauš, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé projednali tyto zásadní body:
6. jednání – 27. 2. 2019
Ve věci veřejné zakázky na dodavatele stavby „Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě“ schválili nabídku firmy
PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská187/104a,
Dolní Heršpice, 61900 Brno, IČ 25597710 –
cena bez DPH 13.918.214,36 Kč, s DPH
16.841.039,37 Kč. Do výběrového řízení zaslalo
nabídku celkem šest firem.

Schválili dodatek smlouvy o spolupráci při
zabezpečení požární ochrany v obci Česká.
Výše příspěvku obce Česká na PO je
60.000 Kč.
Schválili vypsání veřejné zakázky na dodavatele opravy částí místních komunikací
Paseky a ke školce.
7. jednání – 25. 3. 2019
Schválili vypsání výběrového řízení na
dodavatele stavby „ZŠ Lelekovice – přístavba
školy“.
Poslali do ankety 8 z 12 došlých návrhů
a projektů v rámci participativního rozpočtu.
Schválili žádosti o poskytnutí individuálních dotací 49.500 Kč AC Lelekovice, z. s. –
fotbalový oddíl. 47.550 Kč AC Lelekovice na
úhradu zapůjčení kontejnerů. Kč 49.000 Kč TJ
Sokolu Lelekovice na částečnou úhradu nákladů za spotřebované energie. 49.000 Kč
SDH Lelekovice a 30.000 Kč svazku obcí
Ponávka. 45.000 Kč spolku KuLe na zajištění
kulturních akcí. 25.000 Kč zájmovému
sdružení Junák – český skaut, oddíl
Lelekovice na činnost.
Schválili obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu.
Na základě výsledků ankety ohledně
vybudování parkoviště na konci rekonstruované ulice Paseky rozhodli o tom, že toto
parkoviště se na úkor vzrostlých stromů
budovat nebude.
Ve věci veřejné zakázky na dodavatele
stavby „Oprava části místních komunikací
Paseky a ke školce“ schválili firmu Porr a. s.,
Dubečská 3238/36, Praha 10, IČ 43005560.
Cena 5.487.117,84 Kč bez DPH tj.
6.639.412,59 s DPH.
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INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad připomíná občanům, že se
blíží vyúčtování stočného za I. pololetí 2019
a je třeba nejpozději do 31. 5. nahlásit případné změny, dle článku 6 Smlouvy o odvádění
splaškových vod – například změna v počtu
osob, změna vlastníka nemovitosti a podobně.
Faktury za stočné I. pololetí 2019 občané
obdrží v průběhu června a července.
Odběratelé, kteří mají zájem o zasílání
faktur emailem, nahlaste nejpozději
do 31. 5. svoji emailovou adresu na
oulelekovice1@gmail.com
Obecní úřad upozorňuje občany, že
poplatky za komunální odpad, psy, nájmy
pozemků, nájmy hrobových míst a nájmy za
infotabule jsou splatné do 30. 6. Poplatek za
komunální odpad pro letošní rok činí 500 Kč
za osobu. Děti do 10 let jsou od poplatku
osvobozeny. Poplatek za jednoho psa činí
100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
Poplatky lze hradit hotově do pokladny
OÚ v úřední dny PO a ST nebo převodem na
účet č. 4829641/0100, variabilní symbol:
rodné číslo poplatníka, specifický symbol:
číslo popisné + orientační – příklad: 732/41
se zapíše 73241. VS a SS pro nájmy
naleznete na webu obce nebo na OÚ.
EKODVŮR
V sobotu 25. 5. proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Upozorňujeme opakovaně:
Do bioodpadu se berou větve jen menší
a nastříhané.
Do stavebního odpadu nepatří sádrokarton, hlína, nevytříděný odpad ze stavby jako
jsou zateplovací pěny, kabely, plasty.
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Polystyren se odebírá jen čistý, bez
zbytků lepidla či stavební pěny.
Jakékoliv odkládání odpadu před branami
ekodvora a v jeho okolí bude hodnoceno jako
ZAKLÁDÁNÍ ČERNÉ SKLÁDKY a tím pádem
pokutováno.
Irena Wolfová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na 2. a 3. 5. vyhlašuje škola ředitelské volno.
Konec školního roku připadá na 28. 6.
Začátek školního roku 2019/2020 připadá na
2. 9. Místo a čas bude upřesněno v následujícím zpravodaji a na stránkách školy.

NOVINKY NA WEBU OBCE
Obecní web se rozrostl o několik záložek.
V sekci OBČAN je možné se na jednom místě
dočíst, kdy se vyváží kontejnery, kdy se smí
pálit suchý rostlinný odpad apod. Další novinkou je GObec – geografický mapový portál.
Zde si můžete prohlédnout nejen mapu
Lelekovic, ale do mapy si můžete vložit katastr
nemovitostí, vrstevnice, věcná břemena apod.
V budoucnu budete moci označit světlo, které
nesvítí či kontejner, který je plný a tyto informace zaslat na úřad, kde mohou sjednat
nápravu. V sekci OBECNÍ ÚŘAD je pak
možné sledovat, jak si obec stojí s čerpáním
rozpočtu v daném roce a to přes záložku
ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET.

MYSLEME I NA OSTATNÍ
OÚ upozorňuje občany na pravidla
o udržování čistoty a veřejného pořádku!!!
JE ZAKÁZÁNO VYPALOVÁNÍ SUCHÉ
TRÁVY.
Dle OZV č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
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materiálů v obci lze na otevřeném ohništi
spalovat suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (vyhrabaná tráva,
listí, dřevo) a to tak, aby nedocházelo
k nadměrnému obtěžování okolí kouřem.
Suché rostlinné materiály lze spalovat
v období celého roku v úterý, pátek a sobotu,
pokud na tyto dny nepřipadá státem uznaný
svátek. Je zakázáno spalovat suché rostlinné
materiály ve výše uvedené dny v době od
20:00 do 8:00 hodin příštího dne.

místností bude OBECNÍ SÁL NAD SAMOOBSLUHOU, Hlavní 94/21.

HLUČNÉ STROJE
Sekání trávy motorovými sekačkami, kácení
stromů a řezání dřeva motorovými pilami je
zakázáno provádět v ranních a večerních hodinách a o nedělích a svátcích.

Voličský průkaz bude na základě písemné
žádosti vydán voliči, který je u Obecního
úřadu Lelekovice zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu.
Žádost lze podat:
osobně do 22. 5., 16 hodin, tj. do
okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu;
doručením žádosti v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
elektronicky prostřednictvím datové schránky
voliče do 17. 5., tj. nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb.

PSI NA VODÍTKU A S NÁHUBKY,
MAJITELÉ VYBAVENÍ SÁČKY!
Na veřejných prostranstvích a ve společných
prostorách jsou majitelé psů povinni vodit psy
na vodítku, příp. s nasazenými náhubky. Výkaly
zvířat je povinna osoba o ně pečující ze všech
veřejných prostranství ihned odstranit!!!
NA HŘIŠTĚ SE PSY NE!!!
Připomínáme zákaz vstupu a venčení psů na
sportovištích a dětském hřišti u hasičky.
Zákaz platí na těchto prostranstvích i pro jízdu
na koních.
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ
TYTO PSANÁ ALE I NEPSANÁ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ DODRŽUJÍ.

VOLBY 2019
DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční ve dnech 24. a 25. května. Volební

Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu
v Lelekovicích, vydá Obecní úřad Lelekovice
na jejich žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.

Pro podání žádosti o vydání voličského
průkazu lze použít formulář, který je ke stažení
na webových stránkách Obce Lelekovice
nebo si jej vyzvednout v kanceláři OÚ
Lelekovice v úředních hodinách tj. v pondělí
a středu od 8 – 17 hodin, přestávka 11:15 až
12:15 hod.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 9. 5.,
tj. nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo
bude voliči zaslán na uvedenou adresu.
Obecní úřad Lelekovice voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že
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volič požádal o zápis do seznamu voličů
v jiném členském státě.

průkazu není překážkou pro volbu v okrsku,
kde byl volič původně zapsán.

Obecní úřad Lelekovice vyškrtne voliče, kteří
požádali o vydání voličského průkazu, ze
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu vedeného Obecním úřadem
Lelekovice.

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.č. 541 232 223, 541 232 162
ve dnech voleb okrskové volební komisi na
telefonní číslo 724 347 469.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát!
Volič, který se dostaví do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu
pro volby do Evropského parlamentu a voliče
do tohoto výpisu dopíše. Vydání voličského

Informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na webových
stránkách obce a na www.mvcr.cz/volby.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V lednu roku 2016 minulé zastupitelstvo
pověřilo školskou komisi vypracováním podkladů potřebných k rozhodování o rozvoji
základní školy. Z vypracovaných podkladů
vyplynulo, že i při stávající kapacitě má škola
nedostatečné prostory pro standardní
zajištění potřeb žáků, pedagogů i ostatních
zaměstnanců školy.
Byli vyzváni tři architekti k vypracování studie
řešící tento problém. Po dlouhých a věcných
diskuzích nakonec zastupitelstvo vybralo jako
nejlepší studii Ing. arch. Gustava Křivinky,
podle které byla zpracována dokumentace.
Celý projekt se jevil pro náš rozpočet jako
poměrně nákladný a zastupitelstvo se tehdy
rozhodlo, že ho lze realizovat pouze za přispění nějaké dotace. Když se objevila možnost
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získat na tento projekt dotaci z IROP
prostřednictvím ITI (ITI je nástroj pro území
Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci v Integrovaném regionálním
operačním programu – IROP), tak se zastupitelé rozhodli o ni požádat a v případě
obdržení tento projekt uskutečnit. Po
nekonečném rozhodování poskytovatele jsme
nakonec dotaci dostali. Je ve výši 15 mil.
korun a pokrývá 90 % uznatelných nákladů.
Cena celé stavby se pohybuje okolo 22 mil.
korun s DPH. Cenu navyšuje statické
zabezpečení stavební jámy a celkově obtížně
přístupný terén.
Stavba bude obsluhována z ulice Skalka přes
školní zahradu. Stavba by měla začít v měsíci
červnu 2019 a bude dokončena do konce
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prosince 2020. V průběhu výstavby bude na
školní zahradu zcela zamezen přístup a zvýšenou opatrnost to bude chtít i v prostoru
sokolovny a v ulici Skalka. Odměnou nám pak
budou kromě kabinetu, šatny a sociálního

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
KTERÝ ZVÍTĚZÍ?
V obecním rozpočtu na letošní rok se objevila
novinka. Hromádka peněz, o jejichž použití
rozhodují sami občané. Říká se tomu participativní rozpočet. O tom už jste byli informováni
v minulých měsících, a tak víte, že je na tipy od
občanů vyčleněna částka 250 tisíc korun.
V době psaní tohoto textu zrovna běží anketa,
ve které se rozhodne, který z návrhů se bude
realizovat. Pana starostu jsme požádali
o několik dalších informací.
Kolik návrhů na vylepšení obecního
prostředí od obyvatel přišlo?
„Bylo jich 12. Dá se říct, že obyvatelé
Lelekovic k tomuto přistoupili odpovědně
a posílali jen seriózní a realizovatelné návrhy.“
Kdyby se sečetly peníze potřebné na
všechny došlé návrhy, kolik by to bylo?
„Některé projekty rozpočet obsahovaly, některé ne, ale odhadem bych řekl, že by to byla
částka přes 500 tisíc.“
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zařízení hlavně dvě moderní odborné učebny,
které ovšem nebudou navyšovat kapacitu
školy, ale zlepší komfort pro žáky a pedagogický sbor.
Aleš Mikauš

Přišel nějaký tip víckrát?
„Každý z došlých návrhů byl jiný, nesešly se
dva stejné tipy.“
Byl výběr projektů do ankety pro zastupitele těžký?
„Dali jsme si pár dnů na individuální
promýšlení. A pak jsme se shodli na tom, že
do ankety zařadíme co nejvíce projektů. Tak,
abychom jich mohli z vyhrazené částky případně uskutečnit co nejvíc. Takže do ankety postoupilo 8 návrhů.“
Až vyjde zpravodaj, už bude jasné, který
či které si obyvatelé nejvíc přejí udělat.
Poslouží ty ostatní jako inspirace pro
obec a pokusí se je i tak zrealizovat?
„Velmi si ceníme všech nápadů a inspirací,
které nám občané zaslali. Shodli jsme se na
tom, že některé zrealizujeme, ať už v anketě
uspějí, nebo ne. Máme například v úmyslu
udělat nové zábradlí na schodech a cestě ke
kostelu, pořídili jsme kontejner na bio odpad
na další, nové stanoviště na konci Koretiny.
A výsadba zeleně u opěrných zdí v ulici
Pindula již započala zásluhou manželů
Koudelkových.“
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Kdy jste se poprvé setkal s principem participativního rozpočtu – byl to nějaký
konkrétní projekt, který Vás zaujal a který
realizovala nějaká obec nebo městská
část?
„Setkal jsem se s ním v Brně a sledoval jsem
to pak v různých městech celé republiky.
Zaujalo mě, jak projekty vznikají zdola a přesně reflektují na potřeby a přání obyvatel.“
Letos poprvé mohli občané zaslat svoje
nápady, počítá zastupitelstvo s tím, že se
bude tato akce každoročně opakovat

Page 12

a případně třeba navyšovat částka,
vyhrazená z obecního rozpočtu na jejich
realizaci?
„Myslíme si, že participativní rozpočet
je dobrým způsobem, jak přiblížit rozhodování
o části rozpočtu obyvatelům obce, a pro
zastupitele cenným poznáním potřeb spoluobčanů. Při jednání o rozpočtu na příští rok bych
chtěl členům finančního výboru navrhnout
zvýšení částky.“
Děkuji za rozhovor.
Eva Peterková

OSVĚTOVÉ OKNO
O „HODNÝCH LIDECH“ V LELEKOVICÍCH
Již 11 let máme ohrady u zahrad, vedle polní
cesty, kudy chodí rodiny z Lelekovic na
procházky. Máme, tedy měli jsme 2 koně – Pína
a Samína. Starali jsme se o ně tak, aby u nás
pokojně a v dobré kondici strávili stáří a děti se
na nich mohly projet. Vloni jeden z nich, Píno,
zchroml následkem zchvácení kopyt, bylo to
z toho, že mu nějaký „hodný člověk“ nasypal
hromadu jablek anebo pečiva. Tady se
dostávám k tomu, proč tento článek píši.

Rok 2018 byl velice bohatý na úrodu snad
všeho. A někteří „hodní lidé“ byli tak abnormálně soucitní s našimi koňmi, že své přebytky
ze zahrad házeli do koňských ohrad i přes
výslovný zákaz a vysvětlení, jaké zdravotní
potíže tím mohou koňům způsobit. Jako

12

výsměch a pohrdání zdravím našich zvířat, byla
druhý den nasypaná obrovská hromada ovoce
přímo za tímto upozorněním. Neuvěřitelné!
Taková bezohlednost!
Dne 15. 3. 2019, někdo nakrmil Samína tak
pořádně, že i přes rychlý zásah veterináře
musel být utracen na veterinární klinice v Brně.
Kůň ve skvělé psychické, fyzické kondici,
milován dětmi i staršími lidmi.

„HODNÝ ČLOVĚČE“, věř, že kdybys viděl
Samína v ukrutných bolestech se válet! Bolestí
odfrkávat a skřípat zuby! Už jen ležíc na boku
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bezmocně zvedat hlavu k obloze! Pak bys
pochopil, co jsi způsobil. Pokud nejsi úplně
bezcitný, věřím, že se příště budeš řídit
prosbou majitele.
Položil sis někdy otázky typu:
Jsem jediný, kdo krmí tyto koně?
Vím, jaká potrava je pro NĚ vhodná?
Je pro mě přednější zbavit se přebytku
potravin než zdraví těchto zvířat?
Ví majitel, kolik lidí mu koně nakrmilo a čím?
Když od něj dostane ještě svou denní dávku
krmiva, nebude to už moc?
Víš, Ty nejsi sám, kdo rád krmí cizí zvířata. Věř,
že mnoha majitelům a chovatelům záleží na
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zdraví jejich zvířat, a proto je krmí vhodným
krmivem a správným množstvím. Věř, že majitel
či chovatel vydá velké psychické, fyzické,
a i finanční úsilí na záchranu svých zvířat.
A věř, že odchod zvířecího kamaráda bolí stejně,
jako odchod blízkého člověka… Samín se už
nikdy neproběhne, nebude se zasněně dívat do
dáli a nikdy na nás ani na vás nezařehtá.
„HODNÝ ČLOVĚČE“ kolik zvířat ještě musí
zemřít, než pochopíš, že cizí zvířata bez souhlasu majitele se nekrmí a budeš respektovat
cizí život?
Gabriela Jakubcová

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
1. 5.
5. 5.
11. 5.
11. 5.
15. 5.
19. 5.
24. 5.
8. 6.
19. 6.
29. 6.

Dětský biatlon
Pouť v Lelekovicích
Čiperný Lelek
Den Ponávky
Zájezd seniorů
Kamínek pro školu
Noc kostelů
Lelkování na Skalce
Olympijský běh
Leletní den

DĚTSKÝ BIATLON
1. 5. závod v běhu a střelbě laserovou zbraní
podle věkových kategorií. Začátek v 8:30 hod.
na Skalce. Pořádá sokol a Filip Ospalý.
POUŤ V LELEKOVICÍCH
Pouť v Lelekovicích – v neděli 5. 5. ve 14 hod.
bude v kostele sv. Filipa a Jakuba sloužena
poutní mše svatá.
ČIPERNÝ LELEK
Tělocvičná jednota Sokol Lelekovice zve děti
ve věku 2-12 let na závody v atletice ČIPERNÝ
LELEK a to v sobotu 11. května od 8:15 na
hřišti u hasičky. Přihlášky posílejte elektro-

nicky nejpozději do 9. 5. Odkazy na přihlašovací formulář na webu obce a sokola.
DEN PONÁVKY
11. 5. – Starostové obcí Lelekovice, Česká
a Vranov srdečně zvou občany na výroční
20. Den Ponávky. Sraz je v sobotu v 9:21
u sochy Ponávky na hřišti u hasičky. Vycházkou
se dojde k Lelkovači. Odborným průvodcem
bude RNDr. Martin Culek. Cca v 11:03 bude
u Lelkovače připraveno občerstvení.
ZÁJEZD SENIORŮ
Sraz seniorů přihlášených na letošní zájezd
bude ve středu 15. 5. v 5:45 u hasičky. Odjezd
v šest hodin směr Písek. Návrat ve večerních
hodinách. Na prohlídku Křižíkovy elektrárny,
města s průvodcem a hřebčína si v případě
zájmu připravte 3 × 50 Kč.
KAMÍNEK PRO ŠKOLU
Osmý ročník charitativní akce naší základky
Kamínek pro školu 2019 se letos uskuteční
v neděli 19. května v 15:30 hod na tradičním
místě – v sokolovně v České.
Můžete se těšit jako vždy na skvělá vystoupení
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našich žáků současných i dřívějších, výtvory
šikovných školáků a další lákadla této akce
– za dobrého počasí trampolína, soutěž
o ceny a občerstvení připravované s láskou.
Přijďte a prožijte s námi bezva nedělní
odpoledne.
NOC KOSTELŮ
Zájemci z řad široké veřejnosti jsou zváni
v pátek 24. 5. na Noc kostelů, která proběhne
i v našem kostele sv. Filipa a Jakuba.
Od 18 hod. bude sloužena mše sv. pro děti
i dospělé s průvodcem. Dále bude následovat
19:30 – 20 hod. vystoupení komorního sboru
Lelkováček
20:15 – 21 hod. prostor a čas pro ztišení
21:15 – 22:15 poslech přebásnění knihy Job
22:59 hod. závěr.
LELKOVÁNÍ NA SKALCE S LELEŠUSEM
V sobotu 8. června zve TJ Sokol na Lelkování
na Skalce.
Programem této akce bude již tradičně
LELEŠUS – vaření týmů na otevřeném ohni
(VIII. ročník). Dále vystoupení pěveckých
sborů, kapel, tanečních i divadelních skupin.
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které přijedou až k vám. O programu vás
budeme průběžně informovat.
Za TJ sokol Marcela Leciánová

OLYMPIJSKÝ BĚH
19. června odpoledne chystá sokol závody pro
děti, mládež i dospělé. Prezence od 15:30 pro
děti a mládež. Start hlavního závodu
dospělých v 18 hodin.
Do T-Mobile Olympijského běhu 2019 se
zapojí TJ Sokol Lelekovice již po třetí.
Registrace možná už nyní, letos trička i pro děti!
Postav se na start a oslav celosvětový
Olympijský den pohybem. Buď jedním
z desetitisíců běžců, kteří vyběhnou v jeden
moment po celé České republice!
Všechny trasy jednotlivých závodů vedou
převážně po polních a lesních cestách a asi
jedna třetina po asfaltové cestě. Profil
hlavního závodu je mírně zvlněný, jen před
koncem je prudší stoupání s převýšením
přibližně 30 m. Vyběhněte i vy a přispějte tak
na Českou olympijskou nadaci. Registrace na
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2018-2/

Tímto se na vás obracíme, máte-li dobrou
skupinu lidí, dobrou partu sousedů, kolektiv
nadšených kamarádů, nějakou pěveckou
skupinu nebo na něco hrajete a chtěli byste se
účastnit našeho Lelkování při vaření na ohni či
vystoupit s pěveckým, tanečním, kouzelnickým
uměním nebo si otevřít stánek se svými produkty (med, víno, keramika, zahradnictví,
pletení, malování, košíkářství, kovářství,
řezbářství) a pochlubit se, popřípadě prodat
své výrobky, nebojte se a napište nám
sokol.lelekovice@seznam.cz
Na co se, ale už teď můžete těšit je pohádková
stezka pro děti, planetárium Morava – hvězdy,
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nejpozději do 5. 6. při platbě převodem, do
12. 6. při platbě kartou.
LELETNÍ DEN
Kultura Lelekovice a další spolky za podpory
obce pořádají dne 29. 6. – Leletní den pro
děti i dospělé. Od 10 – 15 to bude Dětský den
v areálu u hasičky a večer od 19 do 2 hodin do
rána pak Letní noc v areálu u sokolovny pro
dospělé. Hraje kapela KULOMET. Bližší informace o celé akci a zapojených účastnících
budou na webu obce, plakátech a facebookových stránkách Kultury Lelekovic.
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL
100 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL
V letošním roce si připomíná významné výročí
TJ Sokol. Je tomu 100 let, kdy většina členů
tehdejšího Čtenářsko – vzdělávacího spolku
a dalších příznivců založila 11. května 1919
tělocvičnou jednotu Sokol a zařadila se tak po
bok dříve vzniklých jednot v rámci Čs. obce
sokolské. Od svého založení navázala na
vzdělavatelskou a vlasteneckou činnost původního spolku rozšířenou o činnost tělocvičnou
a sportovní. Nejprve byla samostatným
odborem při TJ Sokol Ivanovice a po necelém
roce samostatnou jednotou zařazenou do
brněnské župy Jindřicha Vaníčka. Měla
zvolený 11 členný výbor v čele se starostou
Janem Slavíčkem. Ihned bylo nakoupeno
základní tělocvičné nářadí a již 8. září 1919
se cvičenci představili veřejnosti na prvním
velmi úspěšném veřejném cvičení na Skalce.
Z činnosti čtenářského spolku jednota převzala půjčování knih, pořádání osvětových přednášek, koncertů a hlavně divadelních představení u občanů velmi oblíbených. V té době
byla téměř veškerá činnost soustředěna do
hostince K. Leichera, člena tělocvičné jednoty.
Tam byly také pořádány zábavy, plesy
a divadelní představení. Velké sokolské poutě
s bohatým kulturním programem a atrakcemi
se konaly od roku 1937 na Skalce.
Hlavní náplní však byla tělocvičná a sportovní
činnost. Pod vedením schopných cvičitelů
a cvičitelek cvičilo žactvo, dorost a většina
dospělých členů a členek. Pravidelná účast
cvičenců na Všesokolských sletech byla
samozřejmostí. Velmi dobrou činnost měl také
volejbalový oddíl. Další rozvoj v činnosti nastal
příchodem Emana Novotného z Ivanovic
a jeho zvolení starostou TJ v lednu 1938, kdy

bylo rozhodnuto o stavbě sokolovny.
Po velikém úsilí výboru i všech členů TJ se
sokolovnu
podařilo
stavební
firmě
Fr. Novotného z Kuřimi v roce 1940, již v době
německého protektorátu, dokončit. Slavnostně byla otevřena po schválení protektorátními
úřady 20. října 1940. Využívat ji však mohla jen
do 12. dubna 1941, kdy německá správa ČOS
zakázala a majetek zabavila. K obnovení činnosti došlo po porážce Německa ve světové
válce, kterou v roce 1939 vyvolalo. Po jejím
skončení 8. května 1945 a návratu starosty
TJ Em. Novotného z koncentračního tábora
byly odstraněny válečné škody a sokolovna se
Skalkou začaly sloužit svému účelu.
TJ Sokol prošla za svého 100 letého trvání
různými obdobími, radostnými i méně radostnými. Po krátké poválečné době plné nadšení
ze získané svobody vyjádřené mohutným
XI. všesokolským sletem v roce 1948, kterého
se i naši cvičenci zúčastnili, nakonec jednota
přežila i 40 let budování pokřiveného socialismu. I v té době však jednota plnila svoje
poslání. Organizovala cvičení, sport i turistiku
pro mládež i dospělé, občanům zpříjemňovala
život divadelními hrami nacvičenými skvělým
divadelním souborem, pořádala společenské
zábavy, veřejné tělocvičné akademie
i s mikulášskými nadílkami dětem. Přitom
vedení TJ údržbou i generálními opravami
udržovalo sokolovnu v rámci možností, které
v tom období byly, v provozuschopném stavu.
Navíc se podařilo zásluhou a nesmírnou obětavostí MUDr. Rud. Albrechta postavit na
Babím lomě rozhlednu otevřenou pro veřejnost v roce 1961 a obdivovanou všemi turisty.
Nová doba po roce 1989 otevřela mnoho
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příležitostí jak zlepšit cvičení a zavést moderní
sporty náročné na vybavení. A hlavně díky
velmi dobré spolupráci s obcí i sokolskou
župou se daří sokolovnu nejen udržovat, ale
hlavně modernizovat. Zárukou dalšího rozvoje
je celkem stabilní výbor se starostou Zbyňkem
Leciánem, který svými schopnostmi a přirozenou autoritou ovlivňuje práci všech členů
a tak celé jednoty. Zásluhu na nepřetržité 100
let trvající činnosti má několik generací členů.
Ani při tak významném výročí nelze všechny
jmenovat, tak alespoň některé z nejstarší
a starší generace: Jan Slavíček, Adolf Roth,
Eman Novotný, MUDr. Rudolf Albrecht, Růž.
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Jimramovská – Albrechtová, Jos. Suchý, Bož.
Pařízková – Leixnerová, Ludvík Kudla, Mir.
Piják, Zd. Zouhar, Vít. Obruča, Lad. Bartoš,
Ant. Daněk, Fr. Nesrsta.
V rámci tohoto výročí TJ připravila do prázdnin
dětské závody Dětský biatlon, Čiperného
Lelka, dále pro všechny věkové kategorie
Lelkování na Skalce s Lelešusem a T-Mobile
Olympijský běh.
Bližší informace také na webových stránkách
obce a TJ Sokol Lelekovice a na propagačních
plakátech. TJ Sokol zve občany a všechny
sportovce k účasti na připravované akce.
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI
MLADÍ HASIČI
Jaro je již v plném proudu. Máme za sebou
i každoroční jarní úklid v rámci akce „Ukliďme
Česko“. Brigádu jsme věnovali generálnímu
úklidu uvnitř i v okolí hasičky, kolem říčky
Ponávky a v areálu u hasičky. Dále jsme čas
využili k přípravě překážek, abychom mohli
zahájit jarní přípravu. Vyslovujeme obrovské
uznání všem, kteří se nebáli věnovat část ze
svého drahocenného času pro dobrou věc
a dokázali tak, že jim není lhostejný stav okolí, ve
kterém spolu žijeme. DÍKY, DÍKY, DÍKY.
Při úklidu hasičky jsme našli i několik archivních
kousků, které potěšily především děti.
Přes zimní přestávku jsme doplnili či obnovili
výbavu. Po přechodu na letní čas jsme zahájili
plnou přípravu, ale to jistě všichni, kdo chodíte
okolo hasičky, vnímáte. Pro zajištění lepšího
kreditu jsme tým vedoucích doplnili o další dva
kvalifikované rozhodčí. Děkujeme a gratulujeme Tiborovi a Alešovi, že podpořili naše
společné snažení a na začátku dubna
úspěšně absolvovali kurz rozhodčích.
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Máme před sebou šest ligových závodů a jarní
část hry Plamen.
Pro zájemce přikládáme rozpis nadcházejících
závodů jarní části.
8. 5. Přísnotice (liga)
12. 5. Kuřim (liga)
25. 5. Přísnotice (PLAMEN okresní kolo)
8. 6. Hlína (liga)
8. 6. Brno – areál pod Palackého vrchem
(PLAMEN krajské kolo straší žáci)

16. 6. Veverská Bítýška (liga)
22. 6. v Březině (liga) + vyhlášení výsledků ligy
= závěr sezony
Přejeme všem krásné jaro. Našim mladým
sportovcům silnou vůli a štěstí v bojích
o medaile a vedoucím pevné nervy a spoustu
trpělivosti. Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI
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AC LELEKOVICE
SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V termínu od 5. do 7. dubna 2019 se družstvo
mladších žáků AC Lelekovice vypravilo do
Bystřice nad Pernštejnem na předsezónní
soustředění. Vyrazili jsme v pátek z nádraží
v České a po přestupu v Tišnově, kde jsme
museli využít náhradní autobusovou dopravu
směr Rožná, jsme do Bystřice dorazili místní
lokálkou.

regenerací a kvalitním stravováním. Kluci měli
po dobu soustředění k dispozici třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, stravu pětkrát
denně a pitný režim zajištěný po dobu trvání
celé akce.

Třídenní soustředění bylo naplánováno ve
sportovním areálu, který nabízel veškerá
sportoviště a ubytování v rámci jednoho místa.
Je nutno podotknout, že překrásný areál nabídl
hráčům i realizačnímu týmu nadstandardní podmínky pro dokonalou přípravu.

Na pátek byl připraven dvoufázový trénink
zakončený večerním strečinkem. První
tréninková jednotka byla naplánována v hale
a hned po svačině následovalo i seznámení
s umělou trávou na fotbalovém hřišti. Po
skončení druhého tréninku následovala večeře,
poté večerní protažení a taktická příprava spočívající v rozboru videa posledního zápasu kluků.
Po závěrečné poradě následovala večerka
a zasloužený odpočinek.

V Bystřici nad Pernštejnem jsme našli jak
sportovní halu a fotbalové hřiště s atletickým
oválem, tak i bazén a zejména velice pěkné
a kvalitní ubytování. Toto všechno nám
umožňovalo naplánovat jednotlivé tréninkové
dávky v kombinaci s dostatečným odpočinkem,

Sobota začínala budíčkem, který byl naplánován
již na půl osmou, neboť nás čekal nejnáročnější
den z celého soustředění. Pro kluky byl naplánovaný náročný čtyřfázový trénink. Po snídani jsme
se nejprve přesunuli na atletický ovál, kde jsme
zhruba hodinu pilovali základy atletiky, výbušnos-
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ti, koordinace pohybů a také vytrvalosti.
Po ukončení atletické přípravy následovala
svačina a další jednotka na umělé trávě věnovaná fotbalovým dovednostem. Po obědě jsme
pokračovali dále dle našeho stanoveného harmonogramu. Celý sportovní den byl zakončen
hodinou v místním bazénu, kde si kluci prověřili
své plavecké a skokanské dovednosti. Po
večerním protažení a osobním volnu následovala teoretická příprava a večerka.
Poslední den nás potom čekaly dvě tréninkové
jednotky, první byla věnována nácviku standardních situací a pilování kopací techniky. Druhá
část potom byla vyplněna modelovým utkáním
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dvou týmů. Celé soustředění bylo ukončeno
společným obědem, po kterém následoval
odjezd kluků domů.
Na tomto místě musím všem hráčům, kteří se
soustředění zúčastnili, poděkovat za vynikající
přístup, chování a také vzornou reprezentaci
oddílu. Věřím, že jim společný čas
a vynaložené úsilí poskytne v nadcházející
sezoně mnoho fotbalových radostí.
Pár fotek a videí pořízených během
soustředění je možné shlédnout na instagramovém účtu: „aclelekovicemladsi“.
Trenéři ml. žáků, AC Lelekovice
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