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OLYMPON
Sport není v naší obci Popelkou, to je známou
skutečností asi všem občanům. V TJ Sokol cvičí
žactvo, volejbalový oddíl má několik družstev
zúčastňujících se soutěží a turnajů, z nichž
mnohé pořádá, aktivní je oddíl badmintonu,
AC Lelekovice má v krajské soutěži fotbalové
mužstvo a úspěšná žákovská družstva. Také
SDH – hasiči mají sportovní činnost zaměřenou
na mládež, kde žákovská družstva dosahují
skvělých výsledků na závodech ve sportovních
požárních útocích. A podobná sportovní činnost
je i v sousedních obcích.
Tak vznikl nápad uspořádat malé olympijské hry
obcí mikroregionu Ponávka – Česká, Lelekovice,
Vranov, pod názvem OLYMPON s mottem od
náčelnice Sokola Lelekovice:

V okolí tři vesnice, Česká, Vranov, Lelekovice.
Borců plné pivnice, co mají velké ambice.
Dali hlavy dohromady, sportuje se tam i tady.
Vznikla akce jako hrom, říkáme ji OLYMPON.
Byla vytvořena organizační skupina, která vypracovala sportovní program zahrnující vzájemná
sportovní utkání družstev reprezentantů

příslušných obcí v malé kopané, volejbalu, badmintonu a pétanque. Soutěže jednotlivců ve vrhu
koulí, skoku dalekém, střelbě ze vzduchovky
a běžeckých disciplínách – běhu na 60 m a 1 km.
Pro pobavení diváků byla zařazena „úřednická“
soutěž starostů obcí. Moderní sportovní areál
u hasičky ani sál v sokolovně nepotřebovaly
žádné velké úpravy pro vybrané sporty. Hlavní
práce organizátorů tak spočívala v náboru
sportovců a zajištění všech potřebných rekvizit
pro slavnostní zahájení. A tak práce pro
sportovní nadšence bylo dost.
Sportovní hry byly zahájeny v so 21. září
v 9 hodin. Počasí se vydařilo a tak se na
sportovišti shromáždili všichni přihlášení
sportovci reprezentující svoje obce, sportovní
fanoušci a samozřejmě starostové obcí, za pořádající Lelekovice pan Aleš Mikauš, z České paní
Jana Chiniová a z Vranova paní Kateřina
Jetelinová. Zahájení OLYMPONu bylo slavnostní.
Ze seřadiště u vchodu do areálu vyrazil průvod
všech sportovců na cvičiště před stojan
připravený k zapálení olymponského ohně.
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V čele průvodu kráčela náčelnice Sokola
Lelekovice Simona Tomanová se skupinou
rozhodčích, za nimi vedla lelekovické sportovce v modrých tričkách v lelekovickém kroji
a s tabulkou označující obec Radka Hermanová,
následovali sportovci z České v červených
tričkách podobně vedeni průvodkyní a sportovci
z Vranova ve žlutých tričkách, které rovněž vedla
krojovaná průvodkyně. Po nástupu sportovců
a trubačské fanfáře instalovali starostové do
společného stojanu vlajky svých obcí a starosta
naší obce pronesl krátkou zdravici. Následovalo

sportovně taneční vystoupení dětí, instruktáž
náčelnice k nastoupeným sportovcům, sliby
rozhodčích a sportovců, starostové společně
zapálili olymponský oheň za zvuků fanfár.
Sportovní soutěže a hry mohly začít.

Hlavně zábavná a veselá byla soutěž starostů ve
dvou byrokratických disciplínách, zejména zaujal
závod v rychlosti razítkování spisů. Zvítězila
starostka Vranova Kateřina Jetelinová, druhý byl
náš starosta Aleš Mikauš a třetí starostka
z České Jana Chiniová. Soutěží starostů skončilo zápolení sportovců regionu Ponávka o putovní
pohár a nastalo hodnocení.

pohár obcí regionu Ponávka. Obec Česká a její
sportovci získali 180 bodů a druhé místo, Vranov
se ziskem 164 bodů od svých sportovců místo
třetí. Ocenění a medaile vítězům včetně
putovního poháru starostovi naší obce předávala
náčelnice Sokola Lelekovice Simona Tomanová
se svojí krojovanou asistentkou. První ročník
sportovních her OLYMPON se vydařil, na druhý
se všichni účastníci těší. Bližší výsledky včetně
fotografií jsou na webu sokola a obce.

Nejlépe si vedli lelekovičtí sportovci, ze všech
soutěží získali celkem 257 bodů a také Putovní

Rozhodčí pro jednotlivé soutěže odešli se
závodníky na příslušná sportoviště, kde zahájili
soutěže a závody. Diváci tak mohli průběžně sledovat sportovní klání na všech sportovištích.
A sportovci se snažili svými výkony zaujmout
jejich pozornost.

Zdeněk Chlup

KOMUNITNÍ MÍSTO PASEKY
Revitalizace komunitního místa Paseky, která
získala podporu z participativního rozpočtu
obce, pokročila ke svému cíli. V měsíci září
proběhla brigáda „Pasekářů“, na které jsme
společně vybudovali ohniště. To doplnilo jednotlivé herní a relaxační prvky v podobě
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Krokodýla, tří hrazd a dvou laviček. Dále jsme
upravili zeleň a terén v okolí tak, aby zpříjemnili
společné chvíle v tomto prostoru. V sobotu 5. 10.
jsme i přes nepřízeň počasí otevřeli toto místo
setkáním, které bylo povýšeno o dvě sousedské
soutěže.
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„O nejlepší buchtu“ (pečivo) pod vedením
Marcely Leciánové a „O nejlepší KroKosKok“ skok z čelisti krokodýla pod vedením autora
článku.
Nutno podotknout, že kvalita soutěží byla umocněna nečekanými výkony všech účastníků napříč
generacemi, kterým tímto děkuji za hojnou účast
a ještě jednou gratuluji vítězům. V budoucnu

plánujeme pokračovat v dalším ročníku, tak
nepodceňte přípravu.
Děkuji panu starostovi a zastupitelům obce za
vstřícné a rychlé jednání, které vedlo k úspěšnému dokončení tohoto projektu. Myslím si, že
myšlenka tohoto projektu a uvedená setkání
dokládají, že veřejný prostor je nedílnou
součástí našeho vzájemného soužití.
Vincenc Směták
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DUATLON LELEKOVICE
Finálovým závodem seriálu Sportuj s VITARem
byl 14. září duatlon v Lelekovicích. Druhý ročník
otevřeného mistrovství Lelekovic v duatlonu přivítal za velmi pěkného počasí celkem 23 dětí.
Na děti, čekaly stejné vzdálenosti jako vloni:
500 m běh – 2 km na kole – 500 m běh. Jelikož
pětisetmetrový okruh u Sokolovny je poměrně
kopcovitý, dostali rodiče nejmladších závodníků
při prezentaci na výběr, zda jejich děti budou
závodit na „plných“ tratích anebo zkrácených
(250 – 1 – 500). V poměru 9 : 1 se jela zkrácená
trať. Celkem třikrát se v Lelekovicích ozval startovní výstřel. Startovní vlny byly podle věkových
kategorií, vždy chlapci i dívky dohromady.
Celý seriál je vypsán pro děti od 8 do 15 let,
pokud se najde sportuchtivé mladší dítě a jeho
rodič souhlasí, může startovat. To se stalo
i v rámci duatlonu v Lelekovicích, kdy chtěl
závodit 5-ti letý chlapec. Po dohodě s jeho
tatínkem, že ho bude na kole doprovázet
a pomůže mu (sám by kopec na malém kole bez
převodů nevyjel), jsme mu upravili trať a po
počátečních slzách ihned po startu, trať statečně
zvládl, a v cíli pak byl vyhlášen ve své „vlastní“
kategorii jako vítěz s mnoha cenami.
Samozřejmě, že i ostatní děti si zaslouží uznání
za předvedené výkony a přesně po 75 minutách
od prvního startu jsme jim mohli předat odměny
od společností VITAR, Here To Win
a Moss Logistics.
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Letošními mistry Lelekovic v duatlonu se ve svých
kategoriích stali: Erika Rozkošná, Viktor Bařinka,
Anna Hynštová, Adam Ospalý a Klára Rozkošná
– gratulujeme!
Po vyhlášení samotného duatlonu a honorování
nových mistrů Lelekovic v duatlonu bylo na řadě
i vyhlášení celého seriálu Sportuj s VITARem, do
kterého byly zařazeny tyto závody: Biatlon
Lelekovice, duatlon Morknimánek v Moravských
Knínicích, cyklistický závod Lelkovadlo – letní
výzva a duatlon Lelekovice. Celkem 9 dětí,

sourozenci Strachoňovi z Veverské Bítýšky, Filip
Majer z České, z Lelekovic sourozenci Rozkošní,
Ospalí a Anna Hynštová, splnilo podmínku účasti
minimálně ve třech závodech a mimo věcných
cen na ně čeká i exkurze do výrobního závodu
firmy Vitar u Tišnova.
(www.sportujsvitarem.webnode.cz)
Filip Ospalý
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SENIOŘI V KROMĚŘÍŽI
Po jarním zájezdu do Písku, kdy pršelo, foukalo
a byla ukrutná zima, se na podzimním zájezdu
do Kroměříže počasí ukázalo v tom nejlepším
světle. Bylo slunečno a teplo.
Společně jsme navštívili zámek a Arcibiskupské vinné sklepy. Zájemci mohli po prohlídce

sklepa zůstat na ochutnávku mešních vín.
Kroměříž nabízí spoustu krásných míst, které
stojí za návštěvu a tak ve volném čase bylo
možno zajít do zámecké či květné zahrady, projet se vláčkem s průvodcem, projít se po městě
nebo jen posedět v kavárně.

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
PODZIMNÍ CYKLOVÝLETY
Žáci pátých tříd v září využili slunečných dnů
a vyrazili na cyklistické výlety. 5. B si vyšlápla na
Malhostovické kopečky a výlet si zpestřila
návštěvou kuřimských štol s výkladem spojeným
s druhou světovou válkou. 5. A. to vzala na

Vranov přes Lelkovadlo, cestou si prohlédli mongolské jurty, treehous, prošli si naučnou stezku
a prozkoumali rozsah kůrovcové kalamity v okolních lesích. Ačkoliv si žáci dali pořádně do těla
a občas došlo i na karamboly, z výletů se vrátili
nadšeni.
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ZVÍŘECÍ ZÁCHRANNÉ STANICE
Dětem ze školky i žákům školy zpestřili začátek
školního roku pracovníci záchranné stanice
z Brna. Přijeli mezi nás, aby děti seznámili

z toho, že i oni mohou přispět k záchraně
zraněných tvorů. Snímky ze setkání můžete
shlédnout ve fotogalerii školy.
BATŮŽKOVÝ PROJEKT MARY'S MEALS
Během září 2019 děti do projektu věnovaly
45 aktovek. To je úžasné množství.
Nyní probíhá druhá etapa, která spočívá
ve vybavení aktovek potřebnými pomůckami
tak, abychom je koncem října mohli odeslat
školákům do Malawi.
10 aktovek máme již plně vybavených. Podaří
se nám jich vybavit více?

s příběhy zachráněných zvířat z přírody
a předvedli své svěřence. Na konci představení
společně s dětmi vypustili zpět do přírody
vyléčeného holuba. Děti i žáci pro zvířata přinesli velkou hromadu krmení i přikrývek a těšili se

Soutěže se zúčastnilo 27 dětí a najely celkem
7 576 km. Pro představu jaká je to vzdálenost
– všechny aktovky vybrané do projektu Mary´s
meals by mohli žáci doručit. Přesněji do
Malawi, do města Bangula, které je od

6

Více informací o projektu: www.marysmeals.cz
ŠLÁPNI DO PEDÁLU 2019
1. října proběhlo slavnostní vyhlášení prázdninové cyklosoutěže. Letos jsme hodnotili
tři kategorie.

Lelekovic vzdálené vzdušnou čarou 7 561 km.
Žák, který najel nejvíce kilometrů, by vzdušnou
čarou dojel až do Milána. Všichni za své výkony
obdrželi hodnotné ceny. Těšíme se na další
ročník této soutěže.
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STAVBA A KÁCENÍ BOROVICE
Tak jsme se dočkali, už nám to začalo. Na
zahradě byly zahájeny stavební práce.
Přístavbě školy musela
bohužel ustoupit naše
krásná borovice.
Jejímu kácení přihlíželi
všichni
z
bezpečné
vzdálenosti. Protože to se
jen tak nevidí. Nyní se na
zahradě místo dětí prohání
bagry a tatrovky. Všichni se
společně těšíme na
budované nové učebny
a zázemí pro pedagogy.

podzim nastoupí v plné kráse, budeme už mít
hotové budky pro ptáčky, které děti vyrobí
v rámci programu lesní pedagogiky
u lelekovického rybníku.
Podzimní čas tak strávíme příjemnými aktivitami, které nás postupně přenesou až před dobu
adventní, kdy všechny, co chodí do školky,
čekají akce spojené právě s tímto obdobím.
Ale o tom zase až příště…
za kolektiv MŠ, Bc. Alena Komendová

PŘEDŠKOLNÍ ZRALOST DĚTÍ
V půlce října se konala velmi zajímavá
přednáška Mgr. Jiřího Haldy o tom, co všechno
by měly děti umět, než nastoupí do mateřské
školy.

Pedagogové základní školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Krajina se barví do krásných pestrých barev,
ranní mlhy občas skrývají údolí a ptáci se
pomalu chystají na dalekou cestu. To začal
podzim a s ním také další rok v naší mateřské
škole, který bude jistě plný nových zážitků,
objevů, radosti z poznání a také akcí, které jsou
pro děti připraveny.

Internet je plný zaručených babských rad
o výchově dětí. Každý si zde nakonec najde tu,
která mu vyhovuje. Bylo zajímavé si poslechnout názory speciálního pedagoga, rodinného
terapeuta s dlouhodobou praxí. Dozvěděli
jsme se co vše má dítě zvládnout před vstupem
do školky a především PROČ. A co ho čeká,
pokud těchto několik dovedností nebude
ovládat.
Doufáme, že na další plánovanou přednášku
o přípravě na vstup do školy, dorazí ještě více
rodičů. Neboť důsledky toho, jak v dnešní době
vedeme děti dle rad z facebooku, na sebe
nedají dlouho čekat. A věřte, že to není
budoucnost růžová.
Obec, Krásné Lelekovice

Už na začátku školního roku jsme poznali kouzlo mobilního planetária a v rámci vzdělávacího
programu se dozvěděli i leccos o zdraví.
S předškoláky navštívíme Lipku – centrum environmentálního vzdělávání a poprvé se setkáme
s rodiči při odpoledních tvořivých dílnách. A až
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VÁCLAVSKÉ HODY 2019
Stárky a stárci děkují všem zúčastněným,
sponzorům a obci za podporu zdařilé

akce a těší se na Vás při kácení máje.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Na školní zahradě začala stavba nové
budovy, v níž budou dvě třídy. Tato přístavba
nerozšiřuje kapacitu školy, ale zlepšuje prostředí
pro žáky i pedagogický sbor. Obsluha stavby
bude vedena ulicí Skalka. Ve spolupráci se
stavbou se snažíme přijmout opatření, která tento
provoz minimalizují. V průběhu stavby se může
přihodit, že z nejrůznějších důvodů budou práce
probíhat i o víkendu. Pokud by k tomu zcela
ojediněle došlo, budeme včas informovat
nejbližší sousedy a uveřejníme informaci
na stránkách obce.
Na fotbalovém hřišti je dokončována výstavba nových šaten a parkoviště. Sportovci
zde naleznou šatny se sprchami, zázemí pro
zimní bruslení, technické prostory klubu,
klubovnu a při zápasech i občerstvení. Příští
sezónu naši fotbalisté a jejich věrní fanoušci
zahájí v důstojném prostředí. Zveme všechny
nedočkavé na den otevřených dveří, který bude

v neděli 17. 11. 2019 od 14 do 17 hod v šatnách na fotbalovém hřišti. Lele olééé!
Poslední dobou je v některých částech
obce horší slyšitelnost místního rozhlasu.
Firma provádějící údržbu a opravy naznala, že
např. U Vápenice je to vinou špatných vodičů.
Normálně bychom objednali opravu a problém
odstranili. Příští rok ale začne překládka vedení
nízkého napětí do země spojená i s přeložením
vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Rozhodli jsme se tedy opravu neprovádět. Celý
problém se vyřeší v příštím roce při přeložce
vedení. Jako náhradu za poslech rozhlasu
v přímém přenosu nabízíme poslech rozhlasu
z obecních stránek, kde v záložce Místní rozhlas je přidáno tlačítko Přehrát hlášení a je
možné si relaci kdykoliv v klidu přehrát. Věříme,
že tento dočasný stav přijmete s pochopením.
Přestože v obci již delší dobu máme vybudovanou oddělenou splaškovou kanalizaci je
stále několik nemovitostí, které na tuto kana-
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lizaci nejsou připojeny a splaškové vody se
likvidují pomocí jímky. Z ní je obvykle přepad
do dešťové kanalizace a takto nevyčištěná voda
pak následně teče do Ponávky. Pokud by tento
způsob likvidace odpadních vod měl být
v souladu se zákonem, musela by být jímka
nepropustná, při průměrné spotřebě vody cca
90 l na den a osobu i patřičně velká a zcela
určitě by nestačilo vyvážet ji jednou, dvakrát
ročně. V nejbližší době by majitelé nepřipojených nemovitostí měli navštívit obecní úřad
a domluvit se na dalším postupu. Prokazatelně
je také zjištěno, že majitelé některých domů
vypouští dešťové vody do splaškové kanalizace,
což způsobuje zase problémy při deštích a na
čističce jsou zaznamenávány enormní nátoky
vody způsobující provozní problémy.
Od října v naší obci sváží domovní i jiný
odpad firma SAKO Brno, a.s. S dosavadní
firmou nám končila dvouletá smlouva a jejich
cenová nabídka byla podstatně dražší než
doposud a bylo by nutné buď zvýšit poplatky za
svoz odpadu, nebo by obec musela doplácet.
Vypsali jsme tedy výběrové řízení,
z něhož vyšla nejlépe nabídka firmy Sako a na
ceně za svoz odpadu se nic nemění. Pokud
zpočátku dojde k nějakým drobným chybám,
nahlaste to, prosím, do kanceláře OÚ,
abychom mohli zjednat nápravu.
Svozové dny: komunální odpad (popelnice
i kontejnery), papír, plast – středa, bioodpad –
pondělí a pátek.
SEČENÍ POZEMKŮ
Asi každému, kdo prochází zastavěnou částí
obce, padne občas na některých místech do
oka pozemek, který je neudržovaný, plný náletových dřevin a zarostlý plevelem.

K základním povinnostem každého vlastníka
pozemku přitom patří omezování výskytu
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Skutečnost,
že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod.
kromě toho, že působí odpudivě a narušuje
vzhled obce, také silně znepříjemňuje život
alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav.
Obracíme se proto na vlastníky pozemků
v obci Lelekovice se zdvořilou žádostí
o poskytnutí součinnosti při zlepšování vzhledu
naší obce, a to pravidelným sekáním zaplevelených pozemků. Pravidelnou péčí o pozemky
pomůžete nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled
obce. Dovolujeme si připomenout, že povinnost údržby pozemků stanovuje zejména:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících
zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 písm. a)
zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí anebo
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), § 66d odst. 2., podle kterého může
obec uložit pokutu až do výše 500 000 Kč
fyzické i právnické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci
pozemků hospodařit na zemědělském půdním
fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím
potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými
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látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí
a existenci živých organismů, nepoškozovali
okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické
a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů
zemědělských úprav.

Jonáši Vlachovi, mentorovi Petrovi Ošmerovi
a všem ostatním stárkám a stárkům za klidný
a zdárný průběh.

Neznamená to, že by všude musel být
nakratičko sestřižený trávník, ale je skutečně
nutné provést minimálně dvě seče ročně, aby
na pozemku nerostl plevel do metrové výše
a nedocházelo k zaplevelování ostatních
pozemků. Věříme, že nám všem není lhostejné,
jak naše obec vypadá a každý svým dílem přispějeme, abychom vzhled našeho domova stále
vylepšovali.

Zastupitelé projednali tyto zásadní body:
12. jednání – 26. 8. 2019

V průběhu září proběhlo několik akcí, ze
kterých jsem měl radost a velmi dobrý pocit.
Sešla se na nich spousta lidí, bavili se, měli
společný zážitek. Nejprve to byl 2. ročník
soutěže mladých hasičů O pohár starosty
obce. Hasiči, ostatně jako vždy, fungovali jako
švýcarské hodinky a s bravurou řešili i drobné
selhání měřicí techniky. Těžko někoho jmenovat, ale za všechny velké díky pro manžele
Petrovy, Mirka Šustra, Pavla Krejčího a všechny
ostatní hasiče.
Další akcí byl Olympon, první ročník
sportovního klání mezi Českou, Lelekovicemi
a Vranovem. Tři obce regionu Ponávky se zapojily do společné akce a výsledkem byl skvělý
den na hřišti u hasičky. Mimo sportovní výkony
jsem byl nadšený, jak skvěle mohou spolupracovat a doslova táhnout za jeden provaz všechny spolky, které v obci máme. Velký dík rodinám
Leciánových, Tomanových a Pospíšilových
a všem ostatním sokolům za lví podíl na zvládnutí celé akce.
Poslední akcí byly tradiční Václavské hody.
Jako obvykle pohodové, dobře zorganizované
se skvěle nacvičenými besedami. Děkuji první
stárce Dominice Veselé, prvnímu stárkovi
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Aleš Mikauš, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace pro hasiče.
Schválení nové zřizovací listiny Základní
školy a mateřské školy Lelekovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace.
Schválili podání žádosti o dotace na
opravu části komunikace Zahumení a na výstavbu vyhlídkového místa na Pasekách
Schválili Smlouvu o spolupráci se SÚS
JMK č. 743/2019 jejímž předmětem je
stanovení postupu při přípravě rekonstrukce
průtahu obcí, při výběru zhotovitele stavebních
prací a realizaci stavby. Současně tato smlouva
řeší
financování
stavebních
objektů
zajišťovaných společně obcí a SÚS JMK.
13. jednání – 18. 9. 2019
Schválili přijetí nabídky na poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství
od firmy SAKO Brno, a.s.
Schválili Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lelekovice a č. 3/2019 o místním
poplatku za svoz odpadu
Schválili zvýšení ceny za rekonstrukci školní kuchyně a za provedení opravy komunikace
Paseky a ke školce.

INFORMACE Z OÚ
Připomínáme, že se blíží vyúčtování
stočného za II. pololetí 2019 a je třeba

ZP9_10_2019.qxd

24.10.2019

13:02

Page 11

nejpozději do 13. 12. 2019 nahlásit případné
změny, dle článku 6 Smlouvy o odvádění
splaškových vod (např. změna v počtu osob
v nemovitosti).
Obecní úřad Lelekovice bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřen od 23-31. 12. 2019.
Upozorňujeme, že není možno vjíždět na
mlatové hřiště u hasičky jakýmikoliv motorovými
prostředky – ani malými motorkami.
SPALOVÁNÍ ROSTLINNÉHO ODPADU
OÚ připomíná, že suchý rostlinný odpad
ze zahrad lze spalovat pouze v úterý, pátek
a sobotu od 8 do 20 hodin!
NEPARKUJTE NA SILNICÍCH
S blížícím se zimním obdobím žádáme občany,
aby z důvodu údržby vozovek omezili parkování
na místních komunikacích. Automobily
odstavené na silnicích znemožňují prohrnování
a následné sypání komunikací a chodníků.
EKODVŮR
Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne v sobotu 2. 11. od 9-12 hodin.

Bioodpad se bude brát dle počasí do 10. 11.
Stavební odpad bude možno odevzdávat opět
až na jaře 2020.
Se změnou svozové firmy se změnil i kontejner
na spalitelný odpad v ekodvoře. Nelze odebírat
větší kousky dřeva než 50 × 50 cm.
Ekodvůr bude uzavřen od 24. 12. 2019 do
1. 1. 2020. Poprvé se v roce 2020 otevře
v sobotu 4. 1.
Veškeré dotazy ohledně ekodvora na tel:
774 247 682, jiné číslo již není aktuální.
Všem přeji klidný zbytek roku a těším se na
další setkávání v novém roce 2020
Irena Wolfová

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy města Brna budou prodávat vánoční
stromky ve dvoře OÚ Lelekovice v úterý 10. 12.
a ve středu 11. 12. 2019.

OSVĚTOVÉ OKÉNKO

K ZAMYŠLENÍ
Naše nejbližší okolí – přírodní památka Březina, a kolem cesty od hasičky nahoru na Plástky…

11
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LELEKOVICE - RÁJ PIRÁTŮ

neosazují. Chodci musí používat chodník,
pokud v místě je.

Na začátku září proběhlo v Lelekovicích u fotbalového hřiště, kde je maximální povolená
rychlost snížena na 30 km/hod, týdenní měření
počtu projíždějících aut a jejich rychlosti.
Orientačně lze konstatovat, že obousměrná
intenzita vozidel v měřené lokalitě pro
průměrný pracovní den dosahovala v době
měření hodnoty cca 2 800 voz/den.
ZJIŠTĚNÉ RYCHLOSTI PROJÍŽDĚJÍCÍCH
VOZIDEL JSOU ALARMUJÍCÍ!
90 % řidičů překročilo rychlost 30 km/h
81 % řidičů překročilo rychlost 35 km/h
62 % řidičů překročilo rychlost 40 km/h
Výsledky měření vykazují značnou míru
překračování maximální povolené rychlosti,
a dokazují, že místní úpravou stanovená maximální povolená rychlost na 30 km/h není většinou řidičů respektována. 113 záznamů
je vyšších než 60 km/h, 11 záznamů je přes
70 km/h, nebezpečný rekord drží řidič
s naměřenou rychlostí 88 km/h! Celou studii
lze najít na webových stránkách obce.
V naší obci je kromě omezení rychlosti na průtahu Lelekovicemi i několik oblastí, kde je
snížená rychlost. Pro ty, kteří chodili do autoškoly
v době, kdy se značka Zóna 30 a Obytná zóna
ještě nepoužívaly, ale i pro všechny ostatní,
připomínáme jejich význam.
CELÁ OBLAST PODEMLÝNA, PLÁSTEK,
PINDULA, K HLUKU – ZÓNA 30
V celé zóně 30 je maximální povolená rychlost
30 km/h a žádoucí je
opatrný způsob jízdy.
Platí přednost zprava,
značky se zpravidla

12

NA NÁVSI, ZA KOSTLEM A NA PINDULI
PLATÍ PRAVIDLA PRO OBYTNOU ZÓNU
Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h.
Vozidla nesmějí ohrozit chodce, řidič musí dbát
vůči chodcům zvýšené opatrnosti, popř. zastavit vozidlo.
Děti si smějí hrát v celé šířce ulice, tj. přímo
v prostoru místní komunikace.
Chodci smějí používat místní komunikaci
v celé její šířce, nesmějí ale zbytečně omezovat
provoz vozidel a musí umožnit vozidlům jízdu.
Parkování je možné pouze na vyznačených
místech.

ZP9_10_2019.qxd

24.10.2019

13:02

Page 13

AKCE A DĚNÍ V OBCI
2. 11.
Kácení máje
6. 11.
1. cvičení na nové terase sokolovny
9. 11.
Country bál
10. 11. Varhanní koncert v kostele
17. 11. Den otevřených dveří - nové šatny
23. 11. Charitativní běh
24. 11. Jarmark
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
7. 12.
Mikulášské dopoledne
10.-11. 12. Prodej vánočních stromků u OÚ
11. 12. Předvánoční setkání seniorů
14. 12. Koncert duchovní hudby Vranov
21. 12. Filmový večer pro děti i dospělé
24. 12. Půlnoční mše
26. 12. Tradiční koledování u kostela
4. 1. 2020
7. 1.

Tříkrálová sbírka
Tradiční vánoční koncert

COUNTRY BÁL
TJ Sokol Lelekovice zve všechny na již čtvrtý
Country bál. Sobota 9. 11. od 20 hodin
v sokolovně. K tanci budou hrát BOINS
Modřice a FLEK Brno. Vstupné 100 Kč.
Stylové oblečení vítáno!
VARHANNÍ KONCERT
V neděli 10. 11. v 16 hodin Vás zveme do
kostela sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích na
koncert, který je součástí Českého varhanního
festivalu. Na varhany z dílny Fr. Svítila z roku
1858 zahraje pan Adam Viktora, vystoupení
doprovodí zpěvačka paní Gabriela Eibenová.

KÁCENÍ MÁJE
Stárky a stárci zvou srdečně všechny na kácení
máje – v sobotu 2. 11. v 16 hodin padne strom,
od 19:30 zábava v sokolovně. Tématem
je Harry Potter.
CVIČENÍ NA TERASE V SOKOLOVNĚ
Od listopadu budeme cvičit v novém prostoru
Sokolovny, s úžasnou vyhlídkou na Lelekovice.
Přijďte se protáhnout a podívat se.Těším se na
Vás 6. 11. 2019 v 19 hod. na nové terase na
sokolovně.
Simona Tomanová, cvičitelka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠATNY FOTBAL
Zveme všechny nedočkavé na den otevřených
dveří, který bude v neděli 17. 11. od 14 do
17 hodin v šatnách na fotbalovém hřišti.
Lele olééé!!!
CHARITATIVNÍ BĚH
V sobotu 23. 11. zveme všechny sportovce i nesportovce na charitativní běh „Dálavy Malawi“.
Sraz 10:30 na Pasekách u vodojemu, start
11 hodin. Dobrovolné startovné bude věnováno
ve prospěch Papežských misijních děl.
JARMARK
19. ročník farního charitativního jarmarku ve
prospěch Papežských misijních děl se bude

13

ZP9_10_2019.qxd

24.10.2019

13:02

Page 14

konat v neděli 24. 11. od 14:30 v sokolovně
v České.
Nabídněte svoje ručně vyrobené zboží
k prodeji, nebo své speciality do stánku
s občerstvením! Výstava jarmarečního zboží
a promítání - sokolovna Česká, sobota
23. 11. Bližší informace budou na plakátech.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
KULE, Krásné Lelekovice a obec zvou všechny
občany na již čtvrté společné rozsvícení
vánočního stromu v sobotu 30. 11. na návsi.
Začátek v 16:30 hodin.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Obec a KL zvou všechny lelekovické seniory na
podvečerní předvánoční posezení s dobrou
muzikou. Ve středu 11. 12. v 17 hodin v sále
nad samoobsluhou.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Tradiční koncert duchovní hudby si můžete
vyslechnout v sobotu 14. 12. v 15 hodin
v kostele Narození Panny Marie ve Vranově.
Opět je možno využít autobus, který ve 14:20
pojede z České a bude zastavovat na
zastávkách IDS. Patnáct minut po koncertě
pojede autobus zpět do Lelekovic a České.
Zve svazek obcí Ponávka.
FILMOVÝ VEČER PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kultura Lelekovice srdečně zve na Filmový
večer pro děti i dospělé. Přijďte si zpříjemnit
vánoční atmosféru v sobotu 21. 12. 2019. Pro
děti se bude promítat od 16 hodin, pro
dospělé od 19 hodin. Výběr filmů proběhne
formou hlasování prostřednictvím ankety od
1. 12. 2019 na facebookových stránkách
Kultury Lelekovic.
PŮLNOČNÍ
Půlnoční mše v kostele sv. Filipa a Jakuba
v Lelekovicích bude jako každoročně 24. 12. ve
24 hodin.

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE
Obec Lelekovice a TJ Sokol zvou všechny děti na
Mikulášské dopoledne, v sobotu 7. 12. od
10 hod. na sokolovně. Můžete se těšit na
mikulášskou nadílku s čertem a andělem.
Kdo nemá rohy ani křídla, nebuďte smutní
a stejně přijďte.

14

TRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ U KOSTELA
26. 12. v 16 hod tradiční obecní koledování
u kostela. Muzikanti, seberte odvahu, své
nástroje a přidejte se k instrumentálnímu
doprovodu. Obohatíte zpěv a znásobíte hudební prožitek všem. Chce-li některý malý či velký
muzikant trénovat předem, stavte se pro
lelekovický koledníček v č. p. 486, ul. Koretina.

Rodiče přinesou nadílku a kartičku do knihy
hříchů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhne v Lelekovicích
v sobotu 4. 1. 2020.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy města Brna budou prodávat vánoční
stromky ve dvoře OÚ Lelekovice v úterý 10. 12.
a ve středu 11. 12. 2019.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert se uskuteční
v lelekovickém kostele v neděli 7. 1. 2020
v 17 hodin.
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AKTIVNÍ SENIOŘI
Každé pondělí se v obecním sále od 16 hodin
schází asi na hodinku a půl senioři na
společném setkání, kde procvičují paměť, dělají různé ruční práce, luští kvízy, povídají si, jsou
aktivní. Za podpory obce si organizují přednášky nebo kratší zájezdy jako například
nedávno na Veselý kopec. Obec navíc letos
podepsala sublicenční smlouvu se spolkem
KLAS z.s. – Klubem aktivních seniorů, což je
aktivizační program pro seniory v místě jejich
bydliště s cílem dlouhodobého setrvání
seniorů v jejich přirozeném prostředí. Dvě
animátorky získávají na seminářích Klasu
know-how, pomůcky a metodické rady, které

pak na schůzkách předávají ostatním účastníkům.
Všichni zájemci o takové setkávání jsou vřele
vítání každé pondělí v 16 hodin v obecním sále
nad samoobsluhou.

MLADÍ HASIČI
Letošní sezonu jsme začali opatrně,
ale můžeme říci, že o něco lépe než jsme
předpokládali.
V lize jsme absolvovali dvě závodní kola. První
závod tradičně v Syrovicích, ovšem netradičně
díky počasí na asfaltu. Druhý závod již tradičně
v Lelekovicích.
Mladší žáci obsadili v obou závodech třetí
místo, a i v průběžném pořadí ligy zatím drží
třetí, medailovou pozici. Starší žáci začali
rozpačitě, protože se jim první závod
v Syrovicích moc nepovedl. Zato v domácím
prostředí překvapivě obsadili druhé místo.
Přesto jsou zatím v lize až na šestém místě,
ale věříme, že v jarní části si pořadí vylepší
a zúčastní se i boje o medaile.
Celostátní hru Plamen jsme zahájili dle předpokladů. Mladší žáci obsadili 5. místo, starší
žáci 7. místo, dorostenci – družstvo získalo
v prvním závodě hned medaili bronzovou
a jednotlivec skončil na jedenáctém místě.
Poprvé běželi i naši nováčci. Na trati si vedli
velmi dobře, a i přes nedostatek zkušeností
porazili celou třetinu startovního pole.
Děti potvrdily všechna očekávání a mile překvapují odhodláním bojovat o medaile.
Co se týče pořádaných závodů, přes drobný

technický problém s časomírou hned na úvod
závodů můžeme konstatovat, že závody proběhly ve vynikající atmosféře. Přijelo celkem
22 družstev, takže bylo na co koukat. Závodů
se zúčastnil i původně lelekovický odchovanec
p. Bělský se svými staršími svěřenci z Krouny.
Atmosféra byla opět úžasná, počasí nám přálo
a vše proběhlo nakonec, jak mělo. Děti nám
udělaly radost ziskem medailí. Na závěr závodů
jsme předvedli tři útoky na délku celé závodní
dráhy. A to v kategorii dorost chlapci, muži,
a své hasičské schopnosti předvedly
i naše ženy.
Musíme zde poděkovat všem, kteří nám
pomáhali s přípravou a organizací, a to především rodičům a našim nejstarším svěřencům
z dorostu.
Děkujeme všem, kteří přišli, za podporu
a těšíme se na příští ročník.
Tréninky budou pokračovat i v zimním období,
a to v pondělky od 17:30. Budeme se těšit na
jaře, kdy začínáme závodem 27. 4. 2019
v Přízřenicích.
Přejeme všem krásný podzim a začátek zimy.
Trenéři SDH Lelekovice
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SKAUTI NA VRANOVĚ PŘIJMOU
NOVÉ ČLENY
Na Vranově působí družiny 91. skautského
oddílu, a to – Zelená šestka vlčat – kluci
7-11 let, a skautská družina Jelenů – kluci,
kteří již vyrostli z vlčat – 12-15 let. Kluky
v našem oddíle vedou zkušení vedoucí, kteří
dokáží připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost.

hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity
a času a od vás podporu. Třeba při balení
svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od
rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut
není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma

Vaše dotazy rád zodpoví vedoucí Václav
Procházka na emailuvpsalvehaus@centrum.cz
nebo na telefonu 732 521 571.

Zelená šestka vlčat ráda přijme i Vašeho syna,
nejlépe z první až třetí třídy základní školy.
Schůzky jsou každé pondělí na Vranově
v klášteře od 17 do 18:30 hod.
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