Lelekovické varhany
V letošním roce si připomínáme sto padesát let od doby, kdy byly na kůru v
lelekovickém kostele sv. Filipa a Jakuba dne 5.května 1858 předány do užívání nové
varhany, které zhotovil varhanářský mistr František Svitil z Nového Města na
Moravě. Žil v letech 1805 -1873 a postavil nejméně 48 varhan, převážně malých
(jako v Lelekovicích), největší nástroj pak v kostele sv. Jakuba v Brně. V roce 1857
oznamuje farář okresnímu výboru, že positiv v Lelekovicích je zcela zkažený" a začal
vyjednávat s varhanářem Fr. Svitilem, který ve své době byl uznávaným a
vyhledávaným mistrem a jeho práce byla ceněna. Ten se v Lelekovicích 4.6.1857
zastavil, po prohlídce positivu prohlásil, že se už nedá opravit a podobá se spíše
kolovrátku. Předložil návrh na nové varhany a byla sjednána cena 370 zl (grund se
tehdy prodával za 800-900 zl). Dne 26.10.1857 Fr.Svitil oznamuje, že varhany jsou již
hotovy a mohou být postaveny do čtyř týdnů. Oprava kůru však nebyla dokončena a
tak se instalace nástroje uskutečnila až v květnu 1858. V roce 1943 byly varhany
generálně opraveny varhanářem Jos. Hlaváčkem z Brna. V roce 1998 pak
fa .Holčapek-Votava zhotovila nové klávesnice manuálu a pedálu, stroj čistila a
opatřila konzervačními nátěry. Tyto opravy, jak vyplývá z restaurátorské zprávy
( je k nahlédnutí na www.lelekovice.cz-oznámení-varhany-restaurátorský záměr) v
mnohém varhanám uškodily. Současný stav nástroje vykazuje mechanické a
intonační vady, má nevhodně umístěny měchy, vadnou elektroinstalaci a je napaden
červotočem. Z iniciativy členů chrámového sboru Magnificat v Lelekovicích se
přistoupilo k uskutečnění záměru varhany restaurovat. Byl ustanoven realizační tým,
který vešel v jednání s organologickou komisí Musica sacra. Ze čtyř oslovených
varhanářů byl vybrán MgA. Michek Dalibor ze Studénky u Jihlavy, který zná
"řemeslný rukopis" Fr.Svitila. Restauroval již několik nástojů tohoto
mistra. Předpokládané náklady na renovaci budou cca 800.000,- Kč. Do rozpočtu
není zahrnuta renovace varhanní skříně, která utrpěla nevhodným přelakováním a
znehodnotila původní povrchovou úpravu. Finanční zajištění je zatím hrazeno ze
sbírek ( doposud bylo vybráno 261.728,- Kč). Lelekovické varhany jsou 39. opusem
varhanáře Fr. Svitila. Volba tehdejšího faráře byla šťastná, neboť vybral varhanáře
výborné zručnosti (bez oprav sloužily plných 52 roků), postavil nástroj ve své
kategorii s vynikajícími fonickými vlastnostmi, které znalce udivují. Proto si tento
nástroj zasluhuje, aby mu byla vrácena původní podoba i zvuk a mohl být zařazen
mezi památkově chráněné objekty. Na renovaci varhan lze přispět na pravidelných
sbírkách v kostele v Lelekovicích každou první neděli v měsíci, osobně na Farním
úřadě na Vranově, který vám vystaví doklad o platbě, případně na účet č.
6987750287, VS 66432, který je určen výhradně na opravu varhan. Bližší informace
o varhanách jsou na www.lelekovice.cz.
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Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) -14.11.,
28.11.,12.12., 26.12.2008, 9.1.2009…..
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 8.12.2008 v 18.00
hod. v zasedací místnosti OÚ.
• Při příležitosti ukončení podzimní části
fotbalové soutěže, děkujeme hráčům
všech věkovým kategorií a jejich
trenérům za vzornou reprezentaci obce a
přejeme hodně úspěchů v jarní části.
• Už brzy začne zimní sezóna, žádáme
proto občany, aby z důvodu údržby
vozovek, omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Praktický lékař MUDr. Pospíšil
oznamuje, že v době vánočních svátků
nebude z důvodu dovolené ordinovat v
době od 29.12.2008 do 2.1.2009. Zástup
bude upřesněn.
• Zubní ordinace MUDr.Růžičková
oznamuje, že nebude ordinovat od
22.12.2008 do 2.1.2009 . Zástup bude
upřesněn.
• Základní škola informuje:
- 12.12.2008 zazpívají děti z pěveckého
sboru Lelkováček
pro naše starší
spoluobčany, místo bude upřesněno.
- 16.12.2008 bude v sokolovně v České

vánoční koncert tohoto školního sboru.
Čas konání bude upřesněn.
- Vánoční prázdniny dětem začnou v
pondělí 22.12.2008 a skončí v pátek
2.1.2009. Vyučování bude zahájeno v
pondělí 5.1.2009.
• Pozvánka do Mateřské školy :
-Srdečně zveme maminky s malými
dětmi ve čtvrtek 6.listopadu do
mateřské školy na pohádku O krtečkovi.
Začátek představení je ve 14,45 hodin.
Akci sponzoruje VZP, pohádka je
tematicky zaměřena na prevenci
zubního kazu.
- Dále zveme na představení Divadla
SůS, v pátek 21.listopadu. Uvidíme
Čtyři pohádky. Začátek představení je
v 9,30 hodin.
-Tradiční vánoční setkání s rodiči a
přáteli naší školky se uskuteční v úterý
16. prosince v 16, 00 hodin. Veřejnou
výstavou dětských prací, kterou si děti
uvedou vlastním vystoupením, bude
zakončen střednědobý vzdělávací
projekt „Naše obec – Lelekovice II “.
Z výstavy si můžete odnést drobné dárky
z keramické dílny Jitky Růžičkové,
případně suchou vazbu od Dany
Křehlíkové, s nimiž naše mateřská škola
dlouhodobě spolupracuje.

Předškolní vzdělávání - aktuální informace
V říjnu 2008 zahájila MŠ pokračování projektu " Naše obec - Lelekovice II ". Cílem
projektu je navázat na vědomosti dětí získané v loňském roce a seznámit je s obcí –
např. památná místa, životní prostředí, volby. Aktivity, které jsou pro děti
naplánovány ,zahrnují turistické akce, vzdělávací pořady, návštěvy institucí a firem v
obci, volby do samosprávy třídy Sluníček. Povedou děti k ochraně přírody, třídění
odpadu a praktickým činnostem vedoucím k přípravě veřejné výstavy, kterou bude v
prosinci projekt ukončen. Fotografie z projektu naleznete na našich stránkách:
www.mslelekovice.wgz.cz
Pešlová Eva, ředitelka MŠ / kráceno /
Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu do kurzu plavání a cvičení pro děti od narození,
školičky pro děti od 1,5 roku a kurz pro nastávající rodiče v krásném,
nově otevřeném moderním KENNY klubu s bazénem s mořskou
vodou v Brně – Řečkovicích ( konečná tramvaje č.1) a to v úterý
11.11. 2008 od 14.00 do 16.00 hod., na adrese Vitáskova 6 ( vchod
z ulice Renčova ), tel.číslo 736 520 603. Těšíme se na Vás.
Obecní úřad upozorňuje občany na dodržování Obecně závazných vyhlášek :
•Dle Čl.5,odst.4 - je zakázáno vypalování suché trávy. Na otevřených ohništích
je dovoleno spalování pouze suchého nezávadného odpadu ( vyhrabaná
tráva, listí, dřevo ) a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí
kouřem. Pálení tohoto odpadu je možné provádět od pondělí do soboty. Je
zakázáno jakékoli spalování komunálního odpadu ( umělé hmoty, gumy,
natřené a lepené dřevo, apod.).
•Dle Čl.5,odst.5 - každá fyzická či právnická osoba je povinna dbát na to, aby
při jakékoli činnosti nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem.
Sekání trávy motorovými sekačkami, kácení stromů a řezání dřeva
motorovými pilami neprovádět v ranních a večerních hodinách, o
nedělích a svátcích.
• Upozorňujeme na dodržování pravidel o udržování čistoty a veřejného
pořádku. Je zakázáno volné pobíhání psů po obci a jejich venčení na
dětských hřištích. Výkaly psů je venčící osoba povinna z veřejného
prostranství ihned odstranit.
• Žádáme občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí. Pokud se setkáte s
porušování Obecně závazných vyhlášek, pravidel o udržování čistoty a
pořádku a ničení majetku ( sprejování, poškozování kontejnerů na odpady,
ničení laviček, mobiliáře hřišť apod.) kontaktujte Městskou Policii Brno na tel.č.
156, se kterou má obec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.

Aktuality Ekodvůr
Změna otevírací doby : listopad—únor : středa 16.00 -17.30 hod.
sobota 9.00 - 12.00 hod.
Odběr velkoobjemového odpadu ( nábytek, matrace, koberce širší než 1,5m, dřeva
a dřevotřískové desky ) : ukončen v sobotu 1.11. 2008 - znovu až na jaře
Kontejner na zeleň a stavební suť– odběr pouze do soboty 15.11. 2008 - po tomto
datu již pouze na doplnění kontejneru
Provozní doba o vánocích : v roce 2008 otevřeme naposledy v sobotu 20.12.2008
V novém roce poprvé otevřeme : v sobotu 3.1.2009
Přejeme všem krásné prožití vánočních i novoročních svátků a těšíme se v
ekodvoře na Vaši návštěvu.
Předvánoční a vánoční pozvánka
11.11. 2008 Martinská slavnost, začátek v 17.00 hod. u hasičky
23.11. 2008 Farní charitativní jarmark , začátek ve 14.00 hod. v Sokolovně
v České
13.12.2008 Prodejní výstava keramického studia Harlekýn - od 9.00 do
16.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
18.12.2008 Vánoce ve škole, začátek v 17.00 hod., ZŠ Lelekovice
24.12.2008 Půlnoční mše svatá, začátek ve 24.00 hod., kostel sv. Filipa a
Jakuba v Lelekovicích
26.12.2008 Tradiční koledování u vánočního stromu na návsi v 16.00 hod.
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na tradiční
V Á N O Č N Í K O N C E R T
který se bude konat
v neděli 28.12.2008 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Účinkují: Mladí brněnští symfonikové, sbor a sólisté
Program: Česká mše vánoční J.J. Ryby
- Vstupné dobrovolné Autobusová doprava z České a Lelekovic bude zajištěna.
Vzhledem k periodicitě zpravodaje přeje již nyní Obecní úřad
Lelekovice, zastupitelstvo obce , redakční rada, děti a kolektiv
základní školy, mateřské školy a školní kuchyně
všem
spoluobčanům hezké prožití Vánoc a hodně zdraví, štěstí, klidu a
pohody v roce 2009.
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sbírkách v kostele v Lelekovicích každou první neděli v měsíci, osobně na Farním
úřadě na Vranově, který vám vystaví doklad o platbě, případně na účet č.
6987750287, VS 66432, který je určen výhradně na opravu varhan. Bližší informace
o varhanách jsou na www.lelekovice.cz.
Připravil Mgr. Jaroslav Tesař ( kráceno )
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Uzávěrka 31.10.2008

Všeobecné informace
• Svoz

PDO (čtrnáctidenní) -14.11.,
28.11.,12.12., 26.12.2008, 9.1.2009…..
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 8.12.2008 v 18.00
hod. v zasedací místnosti OÚ.
• Při příležitosti ukončení podzimní části
fotbalové soutěže, děkujeme hráčům
všech věkovým kategorií a jejich
trenérům za vzornou reprezentaci obce a
přejeme hodně úspěchů v jarní části.
• Už brzy začne zimní sezóna, žádáme
proto občany, aby z důvodu údržby
vozovek, omezili parkování na místních
komunikacích. Automobily odstavené na
silnicích znemožňují prohrnování a
následné sypání komunikací.
• Praktický lékař MUDr. Pospíšil
oznamuje, že v době vánočních svátků
nebude z důvodu dovolené ordinovat v
době od 29.12.2008 do 2.1.2009. Zástup
bude upřesněn.
• Zubní ordinace MUDr.Růžičková
oznamuje, že nebude ordinovat od
22.12.2008 do 2.1.2009 . Zástup bude
upřesněn.
• Základní škola informuje:
- 12.12.2008 zazpívají děti z pěveckého
sboru Lelkováček
pro naše starší
spoluobčany, místo bude upřesněno.
- 16.12.2008 bude v sokolovně v České

vánoční koncert tohoto školního sboru.
Čas konání bude upřesněn.
- Vánoční prázdniny dětem začnou v
pondělí 22.12.2008 a skončí v pátek
2.1.2009. Vyučování bude zahájeno v
pondělí 5.1.2009.
• Pozvánka do Mateřské školy :
-Srdečně zveme maminky s malými
dětmi ve čtvrtek 6.listopadu do
mateřské školy na pohádku O krtečkovi.
Začátek představení je ve 14,45 hodin.
Akci sponzoruje VZP, pohádka je
tematicky zaměřena na prevenci
zubního kazu.
- Dále zveme na představení Divadla
SůS, v pátek 21.listopadu. Uvidíme
Čtyři pohádky. Začátek představení je
v 9,30 hodin.
-Tradiční vánoční setkání s rodiči a
přáteli naší školky se uskuteční v úterý
16. prosince v 16, 00 hodin. Veřejnou
výstavou dětských prací, kterou si děti
uvedou vlastním vystoupením, bude
zakončen střednědobý vzdělávací
projekt „Naše obec – Lelekovice II “.
Z výstavy si můžete odnést drobné dárky
z keramické dílny Jitky Růžičkové,
případně suchou vazbu od Dany
Křehlíkové, s nimiž naše mateřská škola
dlouhodobě spolupracuje.

