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LELEKOVICE

květen
červen

Z P R AVO DA J O B C E 2 020
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Doba nás postavila před obtíže, se kterými
jsme se dosud nesetkali. Při řešení vzniklých
problémů jsme se přesvědčili, že nejdůležitější
je spolehnout se sami na sebe a semknutost
všech obyvatel naší obce. Na pospolitosti naší
komunity bychom měli stavět i v budoucnu.
Chci jménem svým i celého zastupitelstva na
tomto místě především poděkovat všem, kteří
v první fázi denně odhodlaně nastupovali plnit své
úkoly, i když nebylo zpočátku úplně jasné, jak
velké riziko podstupují. Děkujeme všem zaměstnancům prodejny potravin, řeznictví, lékárny,
pošty, mateřské školy, všem zdravotníkům, poštovním doručovatelkám, zaměstnancům obce…
Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se musíme navzájem
chránit před nákazou alespoň textilní rouškou,
vznikla kolem rodiny Obkráčilových, našich
hasičů a s obrovským přispěním paní Jáji
Bařinkové téměř manufaktura na jejich výrobu.
Do ní se zapojilo mnoho dobrovolníků z celé
obce. Někteří se přímo podíleli na výrobě,
jiní sháněli, nebo darovali materiál či pomůcky.

Jiní poskytli finanční dar, přestože jim nouzový
stav uzavřel živnost, další nabídli nezištně své síly
k rozvozu roušek, či nákupům pro seniory. Obec
okamžitě uvolnila prostředky na potřebný materiál
a nákup dezinfekčních prostředků. Na hřiště
u hasičky, u samoobsluhy a na náměstí jsme
umístili zásobníky na dezinfekci.
Překonávání problémů může přinést i poznatek,
nad kterým bychom jinak ani nepřemýšleli. Třeba
to, že máme velkou výhodu, když máme v obci
prodejnu potravin a řeznictví, což v dnešní době
už v mnoha obcích úplná samozřejmost není.
Doufám, že i přispěním nás všech se podaří
situaci brzy vyřešit, a naše životy se postupně vrátí
do normálních kolejí, obohaceny o zkušenost, že
v případě problémů dokážeme držet pohromadě
a vzájemně se podporovat. Velmi děkuji všem
jmenovaným v dalším článku i všem ostatním,
kteří si roušky šili pro sebe a své blízké.
Přeji všem pevné zdraví a těším se opět na osobní setkání s Vámi.
Aleš Mikauš
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ROUŠKOBRANÍ
Chtěla bych poděkovat všem šikovným lelekovickým občanům, kteří v této nelehké době
ochotně pomohli při zabezpečení roušek pro
naši obec. V druhé polovině března v Lelekovicích probíhala dělba práce jako v mraveništi.
Než vznikla rouška, kterou někteří z vás máte
doma, proběhly tyto činnosti: nákup materiálu,
někteří darovali, vyvaření látky, vytvoření střihů,
žehlení, stříhání, zase žehlení, šití, opět žehlení,
balení do igelitu, zakoupení nebo darování folií,
půjčení foliovaček, distribuce, catering –
výborné obědy a svačiny, a nemalá finanční
pomoc. Je potřeba zmínit i dárce dezinfekce.
Tudíž velkou pochvalu si zaslouží: rodina
Obkráčilova, rodina Šustrova, rodina Čuprova,
rodina Všetečkova, rodina Přikrylova, Magda
Richtáriková, Pavel Krejčí, Tibor Podhorský, rodina Ševelova, 2 Zuzky Břenkovy, Gabriela
Jelínková, Pavel Voráč, Marcela Krejčí, rodina
Švábova, Dana Mikaušová, Hana Mikaušová,
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Alena Stejskalová, Jarmila Gladišová, Darja
Křivinková, Lenka Titzová, Zdeňka Hájková, rodina Kupkova, rodina Gálova, Maruška Provazníková, Mirka Vojtová, Lucie Vaculová, Michaela
Benešová, Petra Cvaková, Aneta Smětáková,
Irena Dostálová, Eliška Kršňáková, Yveta
Förchtgottová, Zdeňka Jeroušková, Emilie Teplá,
Eva Sedláčková, Eva Peterková, Michaela
Vomelová, Irena Wolfová, Lenka Pospíšilová,
Kamila Uzlová, Eva Šátková, Radka Lukasová,
Radka Divišová, Sylva Kunová, Lenka
Hrazdírová, rodina Šudákova, Lýdie Staňková,
Monika Azzouzi, Ivo Kovařík, Liduška Koudelková, Simona Tomanová, Zdenka Kratochvílová, Veronika a Draha Hlavničkovy, Jitka
Pulkrábková, Martin Procházka, Robert Hlava,
Zdeněk Sklenář, a … snad jsem na nikoho nezapomněla, to by mě vážně mrzelo. Bylo mi ctí s tak
báječnými lidmi spolupracovat.
Jarmila Bařinková
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LELEDIV 2020
Již šestý ročník lelekovického divadelního festivalu LeleDiv 2020 se konal ve dnech 6. a 7. března v sokolovně. Festival připravil s podporou
obce dramatický soubor Kotúček, který tak
úspěšně navázal na divadelní tradici sokolské
jednoty. Po několika letech byl program festivalu
opět rozvržen na dva dny.
Páteční večer zahájil v 19 hodin náš divadelní
soubor Kotúček představením zdramatizované
povídky o detektivu Sherlocku Holmesovi a té
ženě. Na jednoduchém jevišti se odehrál příběh
plný vtipných dialogů svěže zahraných našimi
mladými herci a herečkami v nastudování a pod
režijním vedení Táni Pospíšilové. Asi hodinová
jednoaktovka se divákům ve zcela zaplněném
sále líbila, za herecké výkony byli účinkující
odměněni velkým potleskem. Kytice, kterou na
konci představení režisérka dostala, byla cenným vyjádřením obdivu a úcty k práci, kterou
v Kotúčku dělá.
Druhé večerní představení ve 20 hodin uvedla
Martina Komínková, u nás známá z předvánočních koncertů v kostele se svým dívčím
souborem flétnistek. Trochu mysteriozní příběh
Prorok větru zdramatizovaný Martinou
Komínkovou, která napsala scénář podle
vybraných textů stejnojmenné knihy italského

autora St. Biavaschiho, je v podstatě o hledání
užitečného místa jedince v životě. Protagonista
děje, flétnista Nátane, filozofickými úvahami
o bolesti, zapomnění, poznání, pravdě a svobodě nakonec dochází k závěru, že každý dobrý
skutek a myšlenka povede k dobru lidí a proto se
k nim s tímto poselstvím vydává. Jednotlivé úvahy
z knihy z audiozáznamu přednášel recitátor,
hudbu k textům komponovala a také zpívala
a hrála na několik typů fléten autorka příběhu,
vše provázely videoefekty na promítací ploše.
Dramatizace příběhu vzbudila zaslouženou
pozornost a tak ji také diváci ocenili závěrečným
velkým potleskem.
Sobotní festivalový den zahájily v 15 hodin dětské pěvecké sbory pod řízením sbormistryně
Inky Pospíšilové. Nejprve pěkně zazpíval několik
písniček sbor mladších dětí Lelečky, po nich
následoval koncert Lelkováčku. To jsou ti starší,
kteří přesvědčili posluchače, že jejich ocenění
v různých soutěžích není nahodilé. Náročné
písně skvěle zazpívané byly odměněny
srdečným potleskem.
Po koncertu přišla na řadu pohádka pro děti
a dospělé, Popelka. Uvedlo ji na improvizovaném jevišti divadlo Víti Marčíka. Byla na motivy
stejnojmenné pohádky bratří Grimmů, navíc
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trochu upravené s řadou písniček a veršovánek
v provedení loutkoherců Víti Marčíka a jeho
syna. Přes všechny patálie nakonec všechno
s Popelkou dobře dopadlo ke spokojenosti
nejen dětských diváků.
Více jak hodinovou přestávku před posledním
představením v 19 hodin, využila většina
návštěvníků k přátelským besedám a mnozí také
k občerstvení v sokolském bufetu. O představení byl velký zájem a tak pořadatelé museli
doplnit v sále další místa k sezení.
Uvedenou zpěvohru Balada z Koločavy s ochotníky z naší obce a České nastudovala
a režírovala Táňa Pospíšilová, scénář napsal
MUDr. Lukáš Pospíšil, písně použité ze známé
brněnské inscenace Balada pro banditu se
zpěváky a hudebníky nacvičila sbormistryně Inka
Pospíšilová. Zpěvohra se hrála na jednoduchém
jevišti, což ale neubralo nic na její působivosti.
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Celkem známá pověst o zbojníku Nikolovi Šuhaji zaujala diváky svým jevištním provedením na
malé scéně a hlavně výborným hereckým
podáním našich ochotníků. Zejména představitelé hlavních rolí Barbora Baumannová
a Lukáš Pospíšil ml. zaujali jak ztvárněním
hrdinů, tak i výborným zpěvem. Moc pěkně zazpívala balady Inka Pospíšilová a pěvecký sbor,
který umocnil truchlivý příběh. Diváci odměnili
celé představení nadšeným potleskem.
Celkovým úspěchem skončil 6. ročník lelekovického divadelního festivalu, na jehož každý
den přišel starosta obce Aleš Mikauš uvítat
návštěvníky s vědomím, že festival je velkou
kulturní událostí naší obce. Nejen účinkující, ale
i pořadatelé měli radost z velké návštěvy všech
představení, protože i tak je oceněna jejich
záslužná práce.
Zdeněk Chlup
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NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE II.
V minulém čísle zpravodaje jsme představili
záměr vybudovat novou hasičskou zbrojnici,
způsob financování investice z úvěru a taky jsme
odtajnili její podobu z venku. Co se ale bude
ukrývat uvnitř objektu?

Stavba bude realizována na etapy a to z důvodu,
aby mohla hasičská jednotka plnit svoji úlohu
v rámci smlouvy podle §69a zákona 133/1985
Sb. o požární ochraně i po dobu výstavby nové
budovy.

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice je
zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je
zařazena podle Požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje do kategorie JPO III.

1. etapa výstavby obsahuje:

Nová hasičská zbrojnice obsahuje především
velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to
dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA)
a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA).
Dále obsahuje nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky dle normy ČSN 73 5710, to
znamená šatny, sušárnu, dílnu, sklady,
společenskou místnost pro školení, posilovnu
a kancelář velitele.
Návrh dále obsahuje 3 parkovací místa pro
hasiče, kteří přijedou svými vozidly k zásahu při
vyhlášení poplachu, a věž na sušení hadic.

a/ odbourání nynějších přístavků za hlavní
budovou dnešní požární zbrojnice.
b/ výstavbu nové prostorné garáže pro 2 stávající požární auta včetně nezbytného zázemí pro
zásahovou jednotku (šatny, technickou místnost, dílnu a sklad).
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2. etapa:

3. etapa:

Po výstavbě 1. etapy budou přemístěna stávající
požární auta a materiál do nově postavené
budovy v rámci 1. etapy. Dnešní budova bude
zbourána.

Hasičská zbrojnice bude dostavěna do
konečné podoby.
Architektonická kancelář Burian-Křivinka

DĚJE SE NĚCO VE ŠKOLCE?
Naše školka trochu utichla… nezní v ní písničky,
říkanky ani hlásky dětí, které tak rády povídají,
smějí se a s kamarády se dělí o vše, co se jim
přihodilo. Zdálo by se, že to ticho zůstane do
doby, než se vše kolem nás vrátí zase k normálu. Ale není tomu tak. Kdo by si myslel, že se
u nás nic neděje a všichni jen čekají, až se malí
kamarádi vrátí, mýlil by se.
Naše školka žije! Ptáte se čím? Třeba zvuky
štětců, které hbitě natírají prosklené přepážky
do tříd, pilkou, která svými zuby ukusuje staré
dveře, aby se do míst, kde byla dosud potřeba
lampička, dostalo více denního světla anebo
malířským válečkem, který rychle a svižně
v rukách našeho šikovného pana školníka mění
místa se stopami od oběda v zase hezčí a veselejší. Zahradou znějí motyčky, semínka se sypou
do vyvýšených truhlíků a před školkou už v květináčích rostou nové květiny. To aby připomněly,
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že přišlo jaro. Rýč sem tam cinkne o kámen
v hlíně a až skončí svou práci, přesadíme na
nové místo vrbu, která se až dosud tísnila ve
starém květináči. Teď bude mít dostatek prostoru, aby se předvedla ve své plné kráse, a snad
se se svými větvemi jednou nakloní i nad malé
jezírko, které je v její blízkosti. Největší rámus tu
ale dělají stroje, které brousí a vrtají, aby se děti,
až se vrátí zpátky, mohly proběhnout po nové
podlaze. A svítit jim k tomu budou i nová světla,
díky kterým uvidí nejen na svoje oblíbené omalovánky a hry, ale i na hračky, které teď smutně
čekají, až si jich někdo všimne.
Možná, že třídy už nebudou jako dřív a něco se
v nich změní. Možná jen maličko, možná i trošku
víc. Každopádně se všichni moc těšíme, až
tohle snažení uvidí i ti, kteří naši školku
navštěvují.
Za kolektiv MŠ Bc. Alena Komendová

5_6_2020 sazba.qxd

22.4.2020

8:57

Page 7

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY

úpravu, kterou vzniklo několik parkovacích míst
se zpevněným povrchem.

Po Velikonocích začala oprava části místní
komunikace Zahumení. Opravu provádí firma
Strabag a.s., která nabídla 2.963.808,12 Kč
s DPH za realizaci. Součástí díla budou
opravené chodníky, nový povrch komunikace
a díky vstřícnému přístupu Lesů města Brna
vznikne směrem k rybníčku 16 parkovacích míst.

Dokončili jsme opravu části komunikace Za
Zahradami, která doposud nebyla zpevněná.
Nyní má celá ulice asfaltový povrch. Součástí
opravy je i změna dopravního značení. Nyní je
ulice Za Zahradami z ulice Podemlýn směrem
nahoru částečně jednosměrná.

V měsíci květnu bude zahájena stavba –
Přeložka nízkého napětí do země. Investorem
stavby je E.ON Distribuce a.s. Obec se připojuje přeložkou veřejného osvětlení a místního
rozhlasu. Na podstatné části obce dojde
k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradí naše
stožáry veřejného osvětlení, které budou nižší
a subtilnější. Celá stavba je rozdělena na tři
etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení, která
přijde na řadu jako první. Stavba přeložky nám
přinese určité nepohodlí a bude vyžadovat naši
toleranci. Odměnou nám bude lepší vzhled
obce.
V poslední době se velmi množí dotazy
rozvážkových služeb na adresy a čísla domů.
Apelujeme na všechny, kteří si číslo popisné
a orientační již dávno vyzvedli, ale dosud
neumístili na dům, aby tak i ve vlastním zájmu
učinili.
Abychom nový i stávající traktor mohli
využívat při údržbě zeleně v obci skutečně
naplno, pořídili jsme mulčovač trávy a lesnický
naviják.
Využili jsme nucené přestávky a v základní
škole jsme pořídili novou klimatizaci do „kulaté
třídy“. Ve školce byla také nainstalována nová
klimatizace a proběhla výměna podlahových
krytin.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
27. ledna 2020
Zastupitelé schválili tyto zásadní body:
záměr na získání Investičního úvěrového
rámce na výstavbu hasičské zbrojnice a pověřili
starostu provedením poptávkového řízení.
kupní smlouvu mezi obcí a vydražiteli
pozemku s budovou starého zdravotního
střediska o prodeji tohoto majetku. Vydražená
částka je 5,4 mil. Kč.
záměr pořídit změnu ÚP č. 4. Obsahem bude
zejména změna využití pozemků v lokalitě Na
Makovci, k. ú. Lelekovice. Dále bude obsahem
změny upřesnění některých pojmů obsažených
v Územním plánu Lelekovice. Jedná se zejména
o stanovení charakteristiky podzemního
i nadzemního podlaží, sklony střech, využitelnost
podkroví.
záměr pořídit Územní studii pro lokalitu Na
Dlouhých – návrhové plochy v ÚP označené
Z 10 a část plochy Z 7. Územní studie stanoví
zejména parcelaci pozemků, etapizaci výstavby,
umístění staveb na pozemky apod.
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci projektu Oprava části MK Zahumení.
dodatek č. 48 Smlouvy o pronájmu a provozování vodovodu – doplatek nájmu za vodovod
pro 2019 ve výši 120.000 Kč. Doplatek bude
zahrnut do rozpočtu obce na úhradu zvýšených
nákladů při realizaci přípojek v minulém roce.

V ulici Kout, kde auta parkovala na okraji
parčíku v nezpevněné části, jsme provedli
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14. dubna 2020
Zastupitelé zasedli nezvykle na terase nových
fotbalových šaten.

Zastupitelé schválili tyto zásadní body:
smlouvu o úvěru ve výši 35 mil. Kč
s Komerční bankou a.s.
dodatek ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v obci Česká –
výši příspěvku 60. 000 Kč.
schválili k postupu do ankety participativního
rozpočtu projekty – doplnění zábradlí k rampě
u samoobsluhy, výsadbu stromů kolem ulice
Hlavní a Plástky, asfaltový povrch na
pumptracku.
dotace spolkům – 49.500 Kč AC Lelekovice
na materiální sportovní vybavení mládežnických
družstev a na náklady spojené s celoroční činností dětí a mládeže. 49.000 Kč TJ Sokol na
úhradu nákladů za spotřebované energie,
49.000 Kč SDH Lelekovice na činnost mladých
hasičů. 30.000 Kč svazku obcí Ponávka
a 45.000 Kč spolku KuLe na pořádání kulturních akci Václavské hody a Leletního dne.
odpisové plány obce a ZŠ
darovací smlouvy
vypsání veřejné zakázky na dodavatele
investiční akce Hasičská zbrojnice Lelekovice.
Zastupitelé vzali na vědomí:
že starosta uzavřel smlouvu o dílu na opravu
komunikace v ulici Zahumení se zhotovitelem
Strabag a.s. s vysoutěženou cenou
2.963.808,12 Kč s DPH.
Schválili výsledek inventarizace za rok 2019.

INFORMACE Z OÚ
STOČNÉ
Obecní úřad připomíná občanům, že se blíží
vyúčtování stočného za I. pololetí 2020 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 2020 občané
obdrží v průběhu června a července.
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Odběratelé, kteří mají zájem o zasílání faktur
emailem, nahlaste nejpozději do 31. 5. svoji
emailovou adresu na oulelekovice1@gmail.com
POPLATKY
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.
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Všechny poplatky uhraďte přednostně
složenkou nebo převodem na účet číslo
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.
Složenky lze vyzvednout v chodbě před vstupem na Obecní úřad.
V krajním případě lze pouze v úřední dny hradit
hotově do pokladny OÚ.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Anketa participativního rozpočtu proběhne
v letošním roce z důvodu trvajícího nouzového
stavu poněkud nestandardně.
Od 1. 5. do 15. 5. 2020 bude možné hlasovat
ve vstupní chodbě OÚ. Po vpuštění na OÚ
bude v zádveří urna a anketní lístky. Hlasovat se
bude natržením anketního lístku na místě
preferovaného projektu.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ
S PROVOZEM ÚŘADU PO DOBU
NOUZOVÉHO STAVU:
Pro komunikaci s Obecním úřadem upřednostňujte elektronický či telefonní kontakt:
tel.: 541232162, mobil: 724 347 469
e-mail: oulelekovice@volny.cz,
oulelekovice1@gmail.com,
datová schránka: jwia235
bankovní spojení: KB 4829641/0100 (platby
odpadů, ostatní platby mimo stočné)
SBERBANK 4200201956/6800 (platby
stočného)

Zastupitelé obce na svém jednání 14. 4. 2020
schválili do ankety tyto projekty:

U žádosti/podání (kde není třeba potvrzení
přijetí) využijte označené poštovní schránky
u vchodu do budovy.

SMS ZPRÁVY

V případech nezbytně nutných využijte pro
osobní kontakt vyhrazené úřední dny:
pondělí: 8 – 11:15, 12:15 – 17 hodin
středa: 8 – 11:15, 12:15 – 17 hodin
Počet osob vpouštěných do budovy bude
omezen, vstup možný pouze s rouškou, ústenkou, šátkem.
EKODVŮR
Ekodvůr je až do odvolání otevřen:
Středa 16 – 18 hodin
Sobota 10 – 12 hodin
Nebezpečný odpad se bude brát pravděpodobně v sobotu 2. 5. Sledujte web obce.

Asfaltový povrch na pumptrack na hřišti
u hasičky.
Doplnění zábradlí na rampě k nadstavbě
samoobsluhy.
Výsadba stromů na ulici Hlavní a na Plástkách.
Návrhy projektů
stránkách obce.

najdete

na

webových

Od března využívá obec k informování obyvatel
staronovou službu. Moderní aplikace MOBILNÍ
ROZHLAS nahradila starší službu rozesílání
zpráv. Všechny původní zaregistrované kontakty
byly převedeny automaticky do nové služby.
Noví zájemci o zasílání SMS zpráv o aktuálním
dění v obci – hlášení rozhlasu či urgentních
situacích se mohou zaregistrovat
Na obecním úřadě
Přes web: lelekovice.mobilnirozhlas.cz/
Přes kontaktní formulář, který je možno stáhnout stránkách obce
PODĚKOVÁNÍ ZA OSÁZENÍ TRUHLÍKŮ
Velmi děkujeme slečně Janě Holzbecherové
a Botanickému zahradnictví z Podemlýna za
osázení truhlíků na návsi a u samoobsluhy
kvetoucími maceškami. www.holzbecher.cz
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AKCE A DĚNÍ V OBCI
Bohužel se neuskuteční zájezd pro seniory,
zatím se jeho termín přesouvá na září.
Všechny další akce s otazníkem???
Sportuj s vitarem
Lelkovadlo letní výzva
1. 6.
Výstava – Moje země
17. 6.
Olympijský běh
27. 6.
Leletní den
SPORTUJ S VITAREM
I letos čeká na děti sportovní seriál Sportuj
s VITARem. Z důvodů současného stavu dojde
ke změnám termínů jednotlivých závodu:
1. 5. – 6. 9. Lelkovadlo – letní výzva
12. 9. otevřené mistrovství Lelekovic v duatlonu
19. 9. Letní biatlon
Do celkového pořadí seriálu se budou počítat
všechny tři závody. Více informací na
www.sportujsvitarem.webnode.cz
Na všechny sportuchtivé děti se těší Filip Ospalý a Sokol.

LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
Vzhledem k opatřením vlády bylo zrušeno či
přesunuto mnoho sportovních akcí.
Aby sportovci, kteří potřebují pro své fungování
nějakou tu výzvu a zápisy do tabulek, mohli lépe
spát, vyhlašujeme letošní letní výzvu – výjezd na
Lelkovadlo na horském kole o dva měsíce dříve.
Podrobnější informace na: lelkovadlo-letnivyzva.webnode.cz/
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VÝSTAVA
Letošní prázdniny budou pravděpodobně jiné
než ty minulé. I když ne všichni jezdívají na dovolenou do zahraničí, letos asi pojedou jen ti, kteří
budou ochotni jít po návratu do dvoutýdenní
karantény…
Nastává tedy čas na podporu domácího turistického ruchu a čas na objevování Česka!
Spoustu zajímavých cílů Vám pomůže najít
třeba skvělý časopis Moje země.
Fotograf časopisu Pavel Radosta cestuje po
České republice a hledá ty nejzajímavější
záběry krajiny, památek a lidí. Nevšímá se jen
známých a nejnavštěvovanějších cílů, ale i méně
známých, ale o to kouzelnějších míst naší země.
Z jeho fotografií vznikla kniha a uvedení knihy na
trh pak doprovázela výstava fotografií. Část této
výstavy můžete od 1. 6. shlédnout a nechat se
inspirovat k prázdninovým výletům u nás
v Lelekovicích v sále na obecním úřadě.
Otevření výstavy je naplánováno na pondělí
1. 6. na 16:30. Možná přijde i autor fotek pan
Pavel Radosta. Výstavu pak bude možno shlédnout v době otevření obecního úřadu
v pondělí a středu do 17 hodin, ostatní dny
do 15 hodin, vždy kromě obědové pauzy
od 11 do 12:30. Výstavu zapůjčila redakce
časopisu Moje země. www.mojezeme.cz
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OLYMPIJSKÝ BĚH
Závod, do kterého se TJ Sokol již několik let
zapojuje, stále nebyl zrušen.
Pořadatelé doufají v jeho uskutečnění v původním termínu 17. 6. 2020 v 18:00, případně
posunutí termínu. Je tedy se stále možné
registrovat.

LELETNÍ DEN
Spolek KuLe chystá i na letošní rok Leletní den.
V případě, že vše dopadne dobře, bude se celodenní akce konat v sobotu 27. června. Dopoledne program pro děti, odpoledne a večer pak
pro dospělé. Je počítáno s aktivitami venku,
takže KuLe přemlouvá kromě virů i počasí.

Sledujte na stránkách
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2020
nebo www.olympijskybeh.cz/

Sledujte informace na webu
www.facebook.com/kulturalelekovice/

obce,

TJ SOKOL A KORONAVIRUS
Tělocvičná jednota Sokol jako každý rok připravila na jarní období pro děti a mládež Dětský
biatlon, lehkoatletické soutěže Čiperný Lelek
a předběžně začala připravovat Olympijský běh
pro malé a dospělé sportovce. Veškeré
přípravné práce nakonec skončily v rodině
starosty Sokola Zbyňka Leciána šitím roušek
proti nebezpečně se šířící pandemii. Roušky
putovaly nejen k mnohým členům Sokola, ale
také do našich obchodů prodavačkám a prodavačům v době, kdy se ochranná opatření
vyhlásila a roušky ještě nebyly k dispozici
v dostatečném množství. Taková rychlá reakce
zaslouží ocenění a poděkování a to i všem ostatním, kteří reagovali podobně. Bez obětavých
lékařů, zdravotních sester, prodavaček, prodavačů a všech zaměstnanců ve službách
včetně těch na radnici, kteří udržují v nelehkých
podmínkách chod hospodářství, by nebylo
možné šířící se nemoc tlumit až do úplného
odeznění. A to i s pomocí ukázněných občanů.
Podobnou pandemii ani pamětníci z nejstarší
žijící generace nezažili, ta poslední byla na
konci světové velké války a vznikla při epidemii
španělské chřipky na rozsáhlém území válkou

těžce postižených zemí s rozšířenými dalšími
nemocemi a neuvěřitelnou bídou a hladem.
Po dvouletém působení než odezněla, měla
víc obětí než celá válka.
O připravované sportovní akce snad naši malí
ani dospělí sportovci nepřijdou, budou jen
odloženy i s nedokončenými turnaji sportovních
oddílů na pozdější dobu, až pandemie odezní.
Pro inspiraci zájemců o cvičení vkládá TJ Sokol
na svém Facebooku videa s cvičením pro širokou veřejnost pod názvem „Cvičte se Simčou“.
Nucená odstávka je využita k údržbě zařízení
v tělocvičně /sále/, prováděné náčelníkem
tělocvičné jednoty MUDr. Luk. Pospíšilem
s dvěma dalšími členy tak, aby bylo vše
připraveno k obnově sportovní a tělocvičné
činnosti. Prozatím je v sokolovně nezvyklé ticho
v očekávání, že opět začne sloužit nejen
sportovcům, ale také veřejnosti při kulturních
a společenských událostech. V současné době
nezbývá, než trpělivě čekat a řídit se pokyny
těch povolaných v první linii a kde to jde a kdo
může tak pomáhat.
Zdeněk Chlup
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MLADÍ HASIČI
Zdravíme všechny čtenáře!
V minulém čísle jsme celkem pracně vypisovali,
co všechno nás čeká, ale osud tomu chtěl jinak.
V podstatě nám do konce června zrušili všechny závody. Poté se uvidí. Tréninky samozřejmě
neprobíhají a s dětmi si občas vyměníme
zprávu. Už se moc těšíme, až se začneme znovu
společně pohybovat. No věříme, že se to již
začíná blížit.

Petrem Ošmerou a dalšími spřízněnými dušemi
na podzimním otvírání nových fotbalových kabin
nám pan starosta na výroční schůzi v prosinci
2019 přislíbil, že se pokusí pro jarní část soutěží
zajistit nové dopravní auto na převoz dětí.
Pan starosta dostál svého příslibu a auto již
máme k dispozici. Sice zatím není naše, ale
sloužit bude určitě dobře. Bohužel ho zatím
nemůžeme ani otestovat.

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré,
a tak závodní pauzy budeme moci alespoň
využít na opravy a dovybavení sportovními potřebami, tak abychom mohli zahájit přípravu na
sezonu příští. Z tohoto pohledu nás současná
situace zastihla v pro nás výhodném období.

Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.
To je pro tentokrát vše.
Přejeme silnou vůli v tomto období a pevné
zdraví.
Kolektiv trenérů

Máme jednu velikou novinu. Na základě výsledku přátelské debaty s Martinem Procházkou,
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