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Všeobecné informace
• Svoz PDO (čtrnáctidenní) - 4. 5., 18. 5., vystoupením, ukázkou z podpůrného

1.6. , 15. 6. , 29. 6. ,13. 7. 2007.

programu výuky angličtiny Cookie a

• Předpokládaný termín veřejného jednání aerobikem. Vystavovat se rovněž

zastupitelstva obce bude dne 25.6.2007
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Lelekovice.
• OÚ a ZŠ Lelekovice s vděčností děkují
všem rodičům, našim hasičům a přátelům
školy, kteří se v druhé polovině března
2007 jakýmkoli způsobem zapojili do
odstraňování následků požáru v budově
školy. Bez Vaší ochotné a obětavé pomoci
by nebylo možné obnovit běžný chod ZŠ v
tak krátké době. Děkujeme také všem
účastníkům brigády konané 14. 4. 2007 za
účelem vylepšení stavu areálu školní
zahrady a zděného altánu. Byli bychom
rádi, aby tyto objekty mohly být více
využívány k pobytu dětí venku během
přestávek i po vyučování a za příznivého
počasí umožňovaly také výuku některých
předmětů. Těšíme se proto na Vaši další
spolupráci ve prospěch našich dětí.
• MŠ Lelekovice ve spolupráci se sdružením
Slepíši srdečně zve všechny rodiče a
přátele naší MŠ na vernisáž prodejní
charitativní výstavy dětské keramiky, která
se bude konat ve čtvrtek 10. 5. 2007 v
16.00 hodin v přízemí budovy školky.
Výstavu děti uvedou tanečním a hudebním

budou dětské práce a fotografie z
projektu „Hele lidi“ realizovaného v
mateřské škole v březnu a dubnu.
Výtěžek z prodeje užitkové keramiky
(zahradní nádoby z dílny Slepíšů),
výrobků J. Ficové ze Studia Harlekýn,
keramiky dětí a stříbrných šperků bude
věnován sdružení Slepíši na podporu
zdravotně postiženým lidem.
• Během víkendu 21. až 22. dubna
d o p r ov á z e l l el e k o v ic k ý s b o r
Magnificat mše sv. v chrámu
Karlskirche ve Vídni a v blízké obci
Oberwaltersdorf. Jeho vystoupení
bylo přijato s velkým ohlasem.
• Městský úřad Kuřim upozorňuje
držitele starých řidičských
průkazů, že jsou povinni do
31.12.2007 provést výměnu
průkazů vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993. Výměna
se provádí dle místa trvalého pobytu,
občané Lelekovic na MěÚ v Kuřimi.
Při výměně je třeba s sebou mít
platný průkaz totožnosti (občanský
průkaz nebo pas), jednu fotografii 3,5
x 4,5 cm a dosavadní řidičský průkaz.

• TJ AC Lelekovice - oddíl kopané zve

všechny příznivce fotbalu na svá
mistrovská utkání, která hraje pravidelně
každou neděli na hřišti v Poňavě. Družstvo
mladších žáků od 14.30 hod., muži vždy
od 16.30 hod. Dále zveme na slavnostní
otevření sportovního areálu na Poňavě,
které se uskuteční v sobotu 23.6.2007
odpoledne. Podrobný program bude
zveřejněn v červnu na místních vývěskách
a na www.aclelekovice.estranky.cz oddílu
kopané TJ AC Lelekovice .
• Diakonie Broumov děkuje všem občanům
za věcné dary do humanitární sbírky.
• OÚ upozorňuje občany, že v pondělí dne
7.5.2007 bude Obecní úřad uzavřen.
Informace k akci „STUDNY“
Jak jsme již v minulém čísle zpravodaje informovali, ve čtvrtek 17.5 a 24.5.2007 v
době od 13.00 do 18.00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Lelekovice uskuteční
úřední dny MěÚ Kuřim stavebního a vodop.odboru. Ke všem studnám bude nutno
vypsat Žádost a doložit mapku s vyznačením umístění studny. U studní
zbudovaných před r. 1955 ještě Čestné prohlášení, u realizovaných v letech 1956
až 2001 doložit stavební povolení - pokud bylo vydáno. U studní, které byly
vybudované po r. 2002 je třeba navíc doložit hydrog. posudek. Tiskopis Žádosti a
Čestného prohlášení je možné vyzvednout na OÚ Lelekovice. Uvedené doklady lze
odevzdat ve výše uvedené dny na OÚ v Lelekovicích nebo v úřední dny na MěÚ
Kuřim odbor stavební a vodoprávní.
Starostové obcí Česká, Lelekovice, Vranov si Vás dovolují pozvat na
8. Den „Ponávky“ ,
který se uskuteční v sobotu 12.5. 2007.
Program:
9.30 hod. - zahájení v obci Česká, sraz u „pítka“ proti OÚ
Pochod přes kopec Strážná k soše „Ponávky“ v Lelekovicích
10.30 - prohlídka výstavy nálezů z lelekovického hradu na OÚ v Lelekovicích
doplněná přednáškou prof. J. Ungera
11.30 - odhalení info tabule v místě pozůstatků hradu na návrší před kostelem,
odborný výklad, prohlídka kostela
12.00 - občerstvení, závěr

Z činnosti jednotky SDH Lelekovice
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s činností jednotky
SDH Lelekovice za 1. čtvrtletí roku 2007. Od začátku roku jsme
zasahovali u čtyř událostí. Ve dvou se jednalo o padlý strom, nejprve přes silnici
směr Vranov a poté přes cestu v Hluku. Dalším zásahem naší jednotky byl požár
střechy Sokolovny v České, kde zasahovaly jednotky Hasičského záchranného
sboru Jmk z požárních stanic Lidická a Tišnov a dále JSDH města Kuřimi. Dne
18.3 jsme zasahovali v budově ZŠ Lelekovice, kde došlo v nočních hodinách k
požáru boileru a následnému zatopení plynové kotelny vodou. Vzhledem k tomu,
že požár byl uhašen vodou vytékající z porušeného vodovodního potrubí, byla tato
událost zpozorována a jednotce nahlášena až v neděli dopoledne. Na místo byl
povolán příslušník Hasičského záchranného sboru Jmk-Oddělení zjišťování příčin
požárů, který provedl ohledání a šetření na místě události. Naše jednotka mezitím
provedla pomocí kalového čerpadla Ready, které bylo zakoupeno v loňském roce
a elektrocentrály odčerpání zatopené kotelny, ve které bylo cca 1,5 m vody.
V rámci odborné přípravy jsme prováděli pravidelné teoretické školení a v
polovině března jsme jako každým rokem opět absolvovali výcvik v protiplynovém
polygonu v Odborném učilišti PO v Brně-Líšni. Počátkem roku byly zakoupeny
další přilby Gallet F1SA a motorové kalové čerpadlo, které bude umístěno v
dopravním automobilu Avia. Co se týká techniky, počátkem roku byla opět
uvedena do provozu cisterna CAS 32-Tatra 148, která byla od poloviny listopadu
vyřazena z provozu vzhledem k závažné poruše přídavné převodovky. V současné
době se pracuje na úpravě dopravního automobilu DA 12-Avia 31, aby byl
využitelný jako víceúčelový technický automobil. Vozidlo bude po úpravě vybaveno
jednoduchým motorovým čerpadlem, nádrží na 400 l vody a různým vybavením
např. na odčerpání vody, sorbenty na uniklé ropné produkty a jiné. Dále se
zabýváme řešením situace s naším prvním výjezdovým vozidlem CAS 25 Škoda
706 RTHP, které je vzhledem k roku výroby (1967) a četnému používání již značně
fyzicky opotřebováno.
Ladislav Steinhauser, velitel JSDH obce Lelekovice.
Chrámové varhany kostela v Lelekovicích jsou ve velmi špatném stavu. Po
dlouhá léta docházelo za přispění dárců k menším opravám. K tomu, aby opět
zazněly v plné síle, snad dopomůže sbírka, na kterou mohou zájemci přispět.
Chrámový sbor Magnificat se rozhodl do sbírky vložit 15 000,- Kč.
Inzeráty:
• Natěračské práce - okna, dveře. Komínek L., Zkoumalova 8, Mokrá Hora, volat na
tel: 541 228 356, po 18.00 hod.
• Koupím dětskou postýlku, tel: 545 243 758

Z OBECNÍ KRONIKY
V září r. 1942 byl na rozkaz Úřadu práce v Brně pořízen soupis
mladých hochů a dívek /roč.1921-22/, a kteří byli uznáni
schopnými, byli nasazeni na práci do Německa. Dne 25. srpna
1944 byla anglo-americkým letectvem bombardována zbrojovka v
Kuřimi. Bomby zanechaly po sobě jámy 15 m široké a 5 m hluboké. Při tomto náletu
zahynul náš občan pan Eduard Miekautsch. Poslední „válečná“ schůze obecního
zastupitelstva se konala 29.října 1944, potom až 18.května 1945. Začátkem dubna
1945 se stupňovaly nálety na Brno. Lidé si v té době budovali kryty přímo v domech ve sklepích, nebo v okolních lesích. Mezi Lelekovicemi a Vranovem „u Satana“ byl
postaven kryt až pro 20 osob. Lidé tam byli schováni i několik týdnů. Vařilo se jen
velmi skromně, neboť potraviny ubývaly. Všechen svůj poněkud cennější majetek
ukrývali lidé do vykopaných skrýší. Nikdo neměl jasnou představu, co se stane v
příštích dnech. Přesto značná část občanů zůstala ve svých domech, ve kterých si
upravili kryty. Podle houkání sirény odhadovali lidé, jak daleko jsou letecké svazy.
Poplachy byly takřka denně dopoledne mezi 9. a 11. hod. Jakmile byl hlášen nálet na
Vídeň, signalizovala vídeňská rozhlasová stanice nálet charakteristickým „kukukuku“. Když se tedy ozvala „kukačka“ končila práce, protože za čtvrt hodiny byla
letadla nad Brnem a okolím. V dubnu chodili lidé do práce pouze týden, potom pro
nebezpečí zůstali doma. V Lelekovicích bylo plno německého vojska - dělostřelectvo
bylo postaveno do palebného postavení na Plástcích, pod Babím lomem a za
Nedozrálovou zahradou. Letecká činnost se tak stupňovala, že lidé byli stále v
krytech. Prodávalo se jen ve chvílích, kdy dělostřelectvo utichlo. Při výdeji chleba v
pekařství u Hlavničků byla těžce zraněna střepinou z granátu paní Anna Drápelová.
Při palbě zahynul také pan Josef Dráža a tři obyvatelé z Brna, kteří se v obci ukrývali
před frontou. Obec byla plná uprchlíků z Brna. V Brně bylo denně odváženo mnoho
lidí na kopání zákopů a vojenských krytů - jam pro pouliční boje. Od Brna bylo slyšet
neustále dunění. Večer chodili lidé do okolních kopců pozorovat svítící létající střely.
Německé vojsko vyklidilo obec večer 8. května. Při ústupu chtěla jednotka v počtu 11
mužů ráno 9. května vyhodit do povětří most u České, přitom najeli na vlastní miny a
všichni zahynuli. Dům pana Brýdla blízko mostu byl částečně zdemolován, současně
se zříceným mostem. Kolem 9.hod. ranní přišli od Jehnic a Ořešína osvoboditelské
jednotky rumunské armády. Radost obyvatel obce byla obrovská. Pochodujícím
osvoboditelům vyhrávala Markova dechovka, hospodyně pekly koláče. Po silnici na
Kuřim a Lipůvku se valily kolony Rudé armády, opačným směrem pochodovali
němečtí zajatci. Asi sto rumunských vojáků zůstalo v obci 6 týdnů a pomáhalo při
polních pracích. Válka skončila.
J.Chlupová - kronikářka
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