Z OBECNÍ KRONIKY
Pokrač.r. 1957: Osvětová beseda v naší obci se může pochlubit dobrou
kapelou moder. taneč. hudby. Je známá i v okolních obcích, kde občas
účinkuje. Vede ji učitel Ol. Máder. V sokolovně vystoupil z rozhlasu
známý estrádní soubor Strouhalova sedmička, dobrým humorem a slovem pořad
provázeli brněnští estrádní umělci. Vstupné bylo ve výši 10, 8 a 6 Kčs. Naší obcí
proběhla 20. října štafeta Přátelství a míru. Od vranovských běžců ji u nás převzalo 20
jezdců na kolech a 10 motocyklistů. Byla po průjezdu obcí předána běžcům v České.
Rada MNV oznámila občanům, že k úmrtí prez. A. Zápotockého jsou vyloženy
kondolenční archy v hostinci Jednoty. Tam byl i 18.11. organizován pro občany poslech
rozhlasu z průběhu pohřbu. Dram. odbor Sokola sehrál v sokolovně veselohru Fr. Langra
Grandhotel Nevada za režie B. Pařízkové a výpravy Vl. Nesrsty. Hra měla u diváků velký
úspěch.
Rok 1958: Přednáška o možnosti života na jiných planetách se konala 16. ledna za velké
účasti občanů. Přednesl ji pracovník Čs. vědecké společnosti z Brna. Ovocnářská
beseda byla uspořádána na téma „Co nového v ovocnářství“. Přednášel kraj. odborník a
přítomní občané si odnesli cenné poznatky. Naše obec oslavila Únorové vítězství
veřejnou schůzí v hostinci Jednoty. Byla zakončena po promluvě a kulturní vložce
školáků promítnutím filmu. SRPŠ při nár. škole uspořádalo v sokolovně Babský bál.
Účinkoval orchestr OB. Výtěžek byl věnován na zvelebení školy. Svazarm za spolupráce
dopravní VB uspořádal v hostinci besedu s řidiči motorových vozidel, které se zúčastnili
lékař i soudní znalec. Na závěr byl promítnut film o dopravních nehodách. Plesová
sezóna byla zakončena 15. února tradičními Veselými ostatky. Byly zahájeny již
odpoledne průvodem masek, kterým do pochodu hrála mladá požárnická kapela
„Hluchavka“. Na konci ostatků bylo rozloučení s basou. Při večerní zábavě v sokolovně
hrála hudba ZK Královopol. strojíren. SRPŠ při nár. škole uspořádalo přednášku odbor.
pracovníka z Brna „Jak rodinná výchova pomáhá dětem se dobře učit“. Zúčastnilo se asi
80 maminek. Mezinár. den žen (MDŽ) oslavily naše ženy slav. schůzí v hostinci 8.
března. Program zpestřili pionýři a ženský pěv. sbor za řízení V. Straky. Na schůzi byly
odměněny 3 ženy za dobrou práci pro obec. Div. odbor Sokola uvedl po 2 dny v
sokolovně hru Ol. Scheinpflugové QUYANA pod režií J. Suchého. Míst. org. ČSM
uspořádala v hostinci besedu pro mládež ve věku 15-20 let s před. senátu trestního
soudu JUDr. Žáčkovou o trestních činech mládeže a příčinách. Besedy se zúčastnilo
hodně mladých lidí. Svátek práce se za účasti občanů z Vranova, České a Ivanovic
oslavoval opět v naší obci. Průvodu se zúčastnilo přes 500 občanů a hlavní program
včetně projevu a kult. vystoupení žactva naší školy vyslechlo na návsi a přilehlém
prostoru více jak 1100 občanů z Lelekovic a sousedních obcí. Sváteční pohoda byla
večer završena Májovou veselicí. Na místním hřbitově byl vybudován vodovod v hodnotě
3500 Kčs. TJ Sokol uspořádala k 13. výročí osvobození 9.5. těl. akademii, na které
vystoupily všechny cvičící složky.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

9.7., 23.7.,
6.8., 20.8., 3.9.2010.
• Obecní úřad Lelekovice oznamuje
občanům, že z důvodu čerpání řádné
dovolené bude od 7.7. do 16.7.2010
kancelář OÚ uzavřena.
• Obecní úřad děkuje občanům za pomoc
při úklidu veřejných prostranství po
silných deštích v měsíci červnu a
odstraňování naplavenin z dešťových
vpustí, čímž se předešlo případným
škodám, které by mohly vzniknout při
opakujících se přívalových deštích
• Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si
ještě nevyzvednuli tabulky s číslem
popisným a číslem orientačním, že jsou
v kanceláři OÚ připraveny k odebrání.
Vzhledem k tomu, že jsme objednali
tabulky pro všechny domy v obci, podařilo
se dohodnout cenu za jeden pár čísel na
262,-Kč. Běžná cena jedné tabulky je cca
400,-Kč.
• Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od 21.8. do
28.8.2010. Sběr velkoobjemového
odpadu se uskuteční v září, termín bude
upřesněn na nástěnkách a vyhlášen
místním rozhlasem.

Mimo vyhlášené termíny nelze tento
odpad odebírat.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje 19.7. - 23.7.2010
-zastupuje v dopoledních hod. MUDr.
Drahoš, Poliklinika Kuřim, 26.7. - 30.7.
2010 -zastupuje v dopoled. hod. MUDr.
Pětová, Poliklinika Kuřim. Dále pak
neordinuje 2.8. - 6.8.2010 - zastupuje
MUDr. Drahoš a 9.8. - 13.8. 2010 zastupuje MUDr. Pětová.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 12.7. do 16.7.2010 a od
9.8. do 13.8. 2010. Zastupuje v
dopoledních hodinách MUDr. Novotný,
Posádková poliklinika Brno, ul.
Chodská, tel.č. 973 443 369 nebo
Lékařská služba první pomoci Úrazová
nemocnice Brno tel: 545 538 538, 545
538 426, 545 538 416, od 17. 00 do 7.
00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě.
• Dopravní inspektorát Policie ČR
sděluje, že v období leden až duben
2010 byla v naší obci prováděna 1 x
kontrola dodržování limitů rychlosti. Při
uvedené kontrole byl zjištěn jeden
přestupek – porušení § 22 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb. v platném
znění.

• Slavnostní zahájení nového školního roku

2010/2011 ZŠ Lelekovice proběhne ve
středu 1. září 2010 v 8.00 hod. ve škole.
Děti si vezmou s sebou přezůvky,
prvňáčci i aktovky.
• Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1.
září 2010. Přihlášky stravy na školní rok
2010/2011 přijímáme na tel. č.: 541 232
548 od pondělí 23.8. do úterý 31.8.2010.
Běžné odhlášky z docházky do školky na
tel. č.: 541 232 292. Další informace o
naší školce naleznete na
www.mslelekovice.wgz.cz.

• U p o z o r n ě n í ! Na základě

stížností poštovních doručovatelek, že
jsou napadány, ale i pokousány psy,
žádáme majitele, aby své miláčky
nenechávali volně pobíhat bez dozoru.
Rovněž připomínáme povinnost
majitelů uklízet po svých zvířatech
výkaly.
• Zastupitelé obce, zaměstnanci
obecního úřadu, kolektiv ZŠ a MŠ se
školní kuchyní přejí všem příjemné
prožití dovolených, dětem krásné
prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků a načerpání energie pro nový
školní rok..

Kanalizace a ČOV
Po časově náročném vyjednávání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na
dodavatele stavby kanalizace jsme obdrželi souhlas Státního fondu životního
prostředí k výběru firmy pro realizaci stavby. V současné době probíhá vlastní
výběrové řízení. Vítěz by měl být známý asi v polovině července. Následovat bude
podpis smlouvy, doložení dalších mnoha dokumentů Státnímu fondu ŽP a podpis
smlouvy s fondem. Pokud nebude celý proces brzděn možným odvoláním některé
z nevybraných firem, mohla by být stavba zahájena ještě na podzim letošního roku.
Odpady ...
Jak jistě všichni víte, obec je zapojena do systému třídění odpadů a jejich zpětnému
odběru k recyklaci. Po obci jsou rozmístěny kontejnery na jednotlivé druhy odpadů.
Občas se stává, že k nim někdo odloží igelitové tašky s odpady, které patří do
popelnic. Kočky a psi je roztrhají a odpadky rozházejí po okolí. To určitě kráse naší
obce nepřidá. Rovněž se stává, že na separační místo někdo odloží tabulové sklo,
které neprojde otvory do kontejnerů. Prosíme, aby velkorozměrové sklo občané
odevzdávali v ekodvoře, ve kterém je pro tyto případy umístěna odpovídající nádoba.
Hřbitov - skládky
Obecní úřad upozorňuje na dodržování Řádu veřejného pohřebiště obce Lelekovice.
Je zakázáno vytvářet jakékoli skládky na hřbitově a jeho okolí. Materiál z hrobových
míst jako je hlína, kamení, zbytky betonů a podobně je každý povinen na vlastní
náklady odklidit. V žádném případě nesmí být ukládán kolem márnice nebo
v prostoru před hřbitovem v areálu pozůstatků hradu. Pro likvidaci odpadů z výzdoby
hrobových míst slouží přistavené kontejnery před hřbitovem. Udržovat pořádek a
pěkný vzhled hřbitova a jeho okolí by mělo být v zájmu nás všech. Dále
upozorňujeme na množící se krádeže vybavení hrobů jako jsou vázy, svítilny, květiny
i rostliny. Prosíme o zvýšenou pozornost. Pokud zjistíte na hřbitově pohyb
podezřelých osob, upozorněte pracovníky obecního úřadu nebo přímo městskou
policii na telefonním čísle 156.

Z činnosti jednotky SDH Lelekovice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na tomto místě seznámil s vlastní činností jednotky požární
ochrany. V průběhu prvního pololetí roku 2010 jsme zasahovali u deseti událostí.
Jednalo se o 3 požáry, jeden planý poplach a 6 technických pomocí, které sestávaly
zejména z odstraňování překážek na komunikacích. Rovněž jsme se zúčastnili stáže na
požární stanici Brno-Lidická, kde jsme absolvovali dva výjezdy technické pomoci.
Všechny zásahy byly hasiči provedeny na profesionální úrovni a v nadstandardních
časových limitech nejen z důvodu pravidelné přípravy na různých školeních, ale také
z důvodu jejich morální zodpovědnosti a velké obětavosti. Možná i proto byli lelekovičtí
hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického
muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci.
Pro další bezchybné zásahy je třeba, aby se jednotka průběžně dovybavovala moderní
technikou. V uvedeném období byla pořízena profesionální motorová pila (potřebná pro
zásahy technické pomoci), reflexní bezpečnostní vesty a brodící boty.
Nyní mi dovolte, abych všechny spoluobčany jménem hasičů pozval na Hasičský
den s názvem „Hasiči nejen dětem“, který připravujeme pod záštitou Obce Lelekovice.
Akce se koná 11.9.2010, plánovaný začátek je ve 14 hodin na hřišti u hasičky a od 20
hodin bude večerní zábava. Případní zájemci o poskytnutí sponzorského daru nebo ceny
do tomboly nás mohou kontaktovat na emailové adrese hasici.lelekovice@seznam.cz
nebo telefonicky na čísle 604 623 239. Za projevený zájem Vám hasiči předem děkují.
Pavel Krejčí, velitel JSDH
Při prázdninových toulkách „Krajinou říčky Ponávky“ v okolí Lelekovic se
můžete seznámit s informačními panely a pozoruhodnostmi jako jsou Lelkovač,
Nekonečno, socha Ponávky, Mojžíšovy desky, sochy Chodce a Brejlení nebo Vraní
sloup. Informační panely jsou s tématy Stará tišnovka, Stará rozhledna, Olšová
studánka, Vranovský klášter, Nová rozhledna a Lelekovický hrad. Maketu hradu
znázorňující jeho podobu kolem roku 1400 naleznete v Lelekovicích na návsi. Informace
o umístění jednotlivých zajímavostí jsou na panelech s mapou a vyobrazením soch
v jednotlivých obcích mikroregionu, dále ještě v České na nádraží ČD, ve Vranově u
myslivny a na Babím lomu na rozcestí u „lavek“. Při putování se můžete občerstvit u
pítka v České proti obecnímu úřadu a v Lelekovicích u pítka na návsi. Krásně není jen v
dalekých zemích, ale i v našem nejbližším okolí - “za chalupami“.
Inzeráty:
• Terapie homeopatií, masážemi, reiky, tel.č.: 739 289 028, www.masaze-medlanky.cz.
• Firma DOIMEX s.r.o., jednatelka společnosti Martina Synková oznamuje, že je v

Lelekovicích nově otevřená cukrárna „MEX“ na náměstí v přízemí hotelu Babí Lom.
Nabízíme výborné zákusky, pravou cukrářskou zmrzlinu a vynikající italskou kávu.
Možnost objednání na firemní, rodinné akce nebo pořádání soukromých oslav. Přijďte
posedět do příjemného prostředí, těšíme se na Vaši návštěvu. Otevírací doba Po-Pá
11.00-19.00 hod., So-Ne 10.00-19.00 hod..
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znázorňující jeho podobu kolem roku 1400 naleznete v Lelekovicích na návsi. Informace
o umístění jednotlivých zajímavostí jsou na panelech s mapou a vyobrazením soch
v jednotlivých obcích mikroregionu, dále ještě v České na nádraží ČD, ve Vranově u
myslivny a na Babím lomu na rozcestí u „lavek“. Při putování se můžete občerstvit u
pítka v České proti obecnímu úřadu a v Lelekovicích u pítka na návsi. Krásně není jen v
dalekých zemích, ale i v našem nejbližším okolí - “za chalupami“.
Inzeráty:
• Terapie homeopatií, masážemi, reiky, tel.č.: 739 289 028, www.masaze-medlanky.cz.
• Firma DOIMEX s.r.o., jednatelka společnosti Martina Synková oznamuje, že je v

Lelekovicích nově otevřená cukrárna „MEX“ na náměstí v přízemí hotelu Babí Lom.
Nabízíme výborné zákusky, pravou cukrářskou zmrzlinu a vynikající italskou kávu.
Možnost objednání na firemní, rodinné akce nebo pořádání soukromých oslav. Přijďte
posedět do příjemného prostředí, těšíme se na Vaši návštěvu. Otevírací doba Po-Pá
11.00-19.00 hod., So-Ne 10.00-19.00 hod..

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokrač.r. 1957: Osvětová beseda v naší obci se může pochlubit dobrou
kapelou moder. taneč. hudby. Je známá i v okolních obcích, kde občas
účinkuje. Vede ji učitel Ol. Máder. V sokolovně vystoupil z rozhlasu
známý estrádní soubor Strouhalova sedmička, dobrým humorem a slovem pořad
provázeli brněnští estrádní umělci. Vstupné bylo ve výši 10, 8 a 6 Kčs. Naší obcí
proběhla 20. října štafeta Přátelství a míru. Od vranovských běžců ji u nás převzalo 20
jezdců na kolech a 10 motocyklistů. Byla po průjezdu obcí předána běžcům v České.
Rada MNV oznámila občanům, že k úmrtí prez. A. Zápotockého jsou vyloženy
kondolenční archy v hostinci Jednoty. Tam byl i 18.11. organizován pro občany poslech
rozhlasu z průběhu pohřbu. Dram. odbor Sokola sehrál v sokolovně veselohru Fr. Langra
Grandhotel Nevada za režie B. Pařízkové a výpravy Vl. Nesrsty. Hra měla u diváků velký
úspěch.
Rok 1958: Přednáška o možnosti života na jiných planetách se konala 16. ledna za velké
účasti občanů. Přednesl ji pracovník Čs. vědecké společnosti z Brna. Ovocnářská
beseda byla uspořádána na téma „Co nového v ovocnářství“. Přednášel kraj. odborník a
přítomní občané si odnesli cenné poznatky. Naše obec oslavila Únorové vítězství
veřejnou schůzí v hostinci Jednoty. Byla zakončena po promluvě a kulturní vložce
školáků promítnutím filmu. SRPŠ při nár. škole uspořádalo v sokolovně Babský bál.
Účinkoval orchestr OB. Výtěžek byl věnován na zvelebení školy. Svazarm za spolupráce
dopravní VB uspořádal v hostinci besedu s řidiči motorových vozidel, které se zúčastnili
lékař i soudní znalec. Na závěr byl promítnut film o dopravních nehodách. Plesová
sezóna byla zakončena 15. února tradičními Veselými ostatky. Byly zahájeny již
odpoledne průvodem masek, kterým do pochodu hrála mladá požárnická kapela
„Hluchavka“. Na konci ostatků bylo rozloučení s basou. Při večerní zábavě v sokolovně
hrála hudba ZK Královopol. strojíren. SRPŠ při nár. škole uspořádalo přednášku odbor.
pracovníka z Brna „Jak rodinná výchova pomáhá dětem se dobře učit“. Zúčastnilo se asi
80 maminek. Mezinár. den žen (MDŽ) oslavily naše ženy slav. schůzí v hostinci 8.
března. Program zpestřili pionýři a ženský pěv. sbor za řízení V. Straky. Na schůzi byly
odměněny 3 ženy za dobrou práci pro obec. Div. odbor Sokola uvedl po 2 dny v
sokolovně hru Ol. Scheinpflugové QUYANA pod režií J. Suchého. Míst. org. ČSM
uspořádala v hostinci besedu pro mládež ve věku 15-20 let s před. senátu trestního
soudu JUDr. Žáčkovou o trestních činech mládeže a příčinách. Besedy se zúčastnilo
hodně mladých lidí. Svátek práce se za účasti občanů z Vranova, České a Ivanovic
oslavoval opět v naší obci. Průvodu se zúčastnilo přes 500 občanů a hlavní program
včetně projevu a kult. vystoupení žactva naší školy vyslechlo na návsi a přilehlém
prostoru více jak 1100 občanů z Lelekovic a sousedních obcí. Sváteční pohoda byla
večer završena Májovou veselicí. Na místním hřbitově byl vybudován vodovod v hodnotě
3500 Kčs. TJ Sokol uspořádala k 13. výročí osvobození 9.5. těl. akademii, na které
vystoupily všechny cvičící složky.
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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

9.7., 23.7.,
6.8., 20.8., 3.9.2010.
• Obecní úřad Lelekovice oznamuje
občanům, že z důvodu čerpání řádné
dovolené bude od 7.7. do 16.7.2010
kancelář OÚ uzavřena.
• Obecní úřad děkuje občanům za pomoc
při úklidu veřejných prostranství po
silných deštích v měsíci červnu a
odstraňování naplavenin z dešťových
vpustí, čímž se předešlo případným
škodám, které by mohly vzniknout při
opakujících se přívalových deštích
• Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si
ještě nevyzvednuli tabulky s číslem
popisným a číslem orientačním, že jsou
v kanceláři OÚ připraveny k odebrání.
Vzhledem k tomu, že jsme objednali
tabulky pro všechny domy v obci, podařilo
se dohodnout cenu za jeden pár čísel na
262,-Kč. Běžná cena jedné tabulky je cca
400,-Kč.
• Ekodvůr bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen od 21.8. do
28.8.2010. Sběr velkoobjemového
odpadu se uskuteční v září, termín bude
upřesněn na nástěnkách a vyhlášen
místním rozhlasem.

Mimo vyhlášené termíny nelze tento
odpad odebírat.
• Zubní lékařka MUDr. Jana Růžičková
oznamuje občanům, že z důvodu
dovolené neordinuje 19.7. - 23.7.2010
-zastupuje v dopoledních hod. MUDr.
Drahoš, Poliklinika Kuřim, 26.7. - 30.7.
2010 -zastupuje v dopoled. hod. MUDr.
Pětová, Poliklinika Kuřim. Dále pak
neordinuje 2.8. - 6.8.2010 - zastupuje
MUDr. Drahoš a 9.8. - 13.8. 2010 zastupuje MUDr. Pětová.
• Praktický lékař MUDr. Zdeněk Pospíšil
oznamuje, že z důvodu dovolené
neordinuje od 12.7. do 16.7.2010 a od
9.8. do 13.8. 2010. Zastupuje v
dopoledních hodinách MUDr. Novotný,
Posádková poliklinika Brno, ul.
Chodská, tel.č. 973 443 369 nebo
Lékařská služba první pomoci Úrazová
nemocnice Brno tel: 545 538 538, 545
538 426, 545 538 416, od 17. 00 do 7.
00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě.
• Dopravní inspektorát Policie ČR
sděluje, že v období leden až duben
2010 byla v naší obci prováděna 1 x
kontrola dodržování limitů rychlosti. Při
uvedené kontrole byl zjištěn jeden
přestupek – porušení § 22 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb. v platném
znění.

