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LELEKOVICE

leden
únor

Z P R AVO DA J O B C E 2018
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

TO JE NÁDHERA
Phil Bosmans

Být obyčejným člověkem, prostě žít.
Dívat se do nebe, vidět slunce,
pozorovat květiny a hvězdy v noci.
Přihlížet dětským hrám, smát se,
hrát si, dělat, co přináší radost,
snít, dovolit fantazii si hrát,
být spokojený: pak je život – svátkem.
Sbírka – Nezapomeň na radost

P ř e j i Vá m 3 6 5 s v á t e č n í c h
radostných dnů prožitých v poklidu,
z d r a v í a s p o ko j e n o s t i .
Jaroslav Diviš, starosta obce
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VÁNOČNÍ STROMEK

BLEŠÍ TRH SKAUTEK
Stejně jako minulý rok, i letos se náš skautský
oddíl Sedmikrásek účastnil blešího trhu a burzy
na sokolovně. Kromě všemožného harampádí
(knížek, keramiky, hraček) bylo možno u nás zakoupit i celoroční garderobu, výborný podzimní
nápoj či dalamánky na svačinku. Celkový výtěžek
činil 5148 Kč, jeho část poputuje Člověku v tísni,
konkrétně v podobě tzv. Skutečného dárku.
Zbytek bude uchován na vybavení budoucí
klubovny. Chtěly bychom velice poděkovat nejen
dárcům, kteří poskytli věci k prodeji, ale i všem
zákazníkům. Rovněž patří naše díky Krásným
Lelekovicím a sokolům, kteří nás při pořádání
akce mezi sebe přibrali. Těšíme se zase za rok!
S přáním všeho nejlepšího do nového roku.
Za vedení Sedmikrásek Julie Přikrylová

CHARITATIVNÍ BĚH

V sobotu před první adventní nedělí se
v Lelekovicích již podruhé, za podpory obce,
slavnostně rozsvítil vánoční strom.
Vloni si krátký kulturní program připravila paní
učitelka Přikrylová s dětmi ze základní školy,
v letošním roce nám zpívaly děti ze školy mateřské,
doprovázené paní učitelkou Petříkovou. Mateřská
škola pomohla i s výzdobou – betlémem, děti vyrobily drobné dárky, které si mohli občané zakoupit,
kuchyň uvařila výbornou zelňačku. Žáci Pavla
Vydry – Jiří Culek, Josef Hynšt, Adam Petrásek
a Vojtěch Vlado – uvedli vystoupení malých dětí,
slovo pana starosty a hlavně samotné rozsvícení
stromu krásnými fanfárami na dechové nástroje.
Občerstvení zajistila mládež z Kultury Lelekovice
– jinak stárci a stárky.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli,
a těšíme se na překvapení v podobě kulturního
programu pod vánočním stromem v roce 2018
Jarmila Gladišová a Zdenka Kratochvílová,
Krásné Lelekovice
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V rámci charitativního Jarmarku se uskutečnil
druhý ročník běhu, tentokrát nazvaný „Těch pár
Tanzánskejch mil“ a „Pár yardů s Jardou“, na
kterém běžci podpořili Jarmark dobrovolným
startovným. I přes nepříznivé počasí se zapojilo
35 běžců, přičemž delší trať běželo 23 účastníků. Nakonec nebylo důležité, kdo zvítězil.
Vyhráli všichni, kteří se zapojili, protože si odnesli
dobrý pocit, že přispěli na dobrý záměr a alespoň
na chvíli měli stejný cíl s ostatními. Na startovném
se vybralo víc jak 3 000 Kč, které jsme v neděli
odevzdali na charitativním Jarmarku. Celková částka vybraná na Jarmarku v České činí 103 955 Kč.
Aleš Mikauš
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Již třetí předvánoční setkání seniorů proběhlo
na začátku prosince, tentokrát v novém sále nad
samoobsluhou. Sál, kde je možné usadit padesát
příchozích, praskal ve švech.
Díky vybavení
přilehlé kuchyňky, si senioři mohli pochutnat
na víně, čaji a kávě ze skleniček a šálků a ne
z papírových kalíšků, jak tomu bylo v minulých letech.
Děkujeme panu starostovi za financování skvělé
cimbálové muziky a dobrého vína. :
Krásné Lelekovice

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
ZÁLESÁK
V jednom z posledních krásných dnů, které nám
daroval měsíc říjen, se žáci 3., 4. a 5. ročníku
účastnili akce „Zálesák“.
Smysl akce - smíšená družstva si dle instrukcí
zakreslila do mapy trasu, podle které měla dojít
do cíle. Cestou žáci překonávali přírodní
překážky, slaňovali, skákali přes potok, stříleli ze
vzduchovky. Ve finále vařili žáci z donesených
ingrediencí pokrm na otevřeném ohni.
Důležitá byla spolupráce při počátečním
zakreslování do mapy, na kterém bylo závislé
zdárné dosažení cíle, dále pomoc starších žáků
mladším a vůbec celá koordinace družstva.
Dětem se celá akce velmi líbila, nejvíc střílení ze
vzduchovky a slaňování. Skákání přes potok taky
nebylo marné. K dobré pohodě velmi přispělo
nádherné podzimní počasí.

Výrobky dětí z naší základní školy jsou na charitativním Jarmarku v České již tradicí. A tak se
školou mísila vůně perníčků, levandule, která se
plnila do sáčků, jehličím a dřevem, ze kterých se
vyráběly svícny a adventní věnce. Prvňáčci vyrobili krásné jmenovky na dárky a vánoční přání.
Dětem se promítl film o Tanzanii, místu kam
letošní pomoc putovala a těm, kteří v naší škole
nejsou moc dlouho, se vysvětlil smysl celé akce.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
kteří se do Jarmarku zapojili.

MIKULÁŠ

CHARITATIVNÍ JARMARK
Mikuláš spolu s anděly a třídou čertů zavítal do
školy. Čertů bylo hodně, děsivě vypadali, ale o to
byli hodnější. Zmohli se jen na pomalování tváří,
žádné zlobivce neodnesli. Řetězy jim letos vůbec
necinkaly. Mikuláš zkontroloval „Knihu hříchů“,
andělé rozdali voňavých perníků. Ty nám napekly
velmi hodné maminky. Moc, moc děkujeme
a těšíme se za rok zase.

3

_LELEKO

1_2_2018.qxd

19.12.2017

12:05

Page 4

BESEDA
Pevné místo si v naší škole vytvořila tematická
setkání rodičů s psychology. Odborníci se snaží
srozumitelnou formou připravit rodiče na různá
úskalí, která jim jejich ratolesti mohou připravit.
Naposledy to bylo na téma „Šikana – jak jí před-

cházet i řešit a jak mluvit s dětmi o emocích“.
Další setkání bude v lednu a téma bude včas
oznámeno. Všechny rodiče co nejsrdečněji
zveme.
DO ROKU 2018 PŘEJEME VŠECHNO
DOBRÉ. ZŠ LELEKOVICE
Alice Kis, ZŠ Lelekovice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
Po suchém létě se konečně v podzimních měsících podařilo v dokončeném
„Multifunkčním areálu K Hasičce“ zasít
trávu. Příspěvková organizace „Veřejná
zeleň města Brna“ provedla sadové úpravy
u samoobsluhy a na hřišti. Vysázeli zde 18
vzrostlých stromů, 436 keřů do živých plotů
a 290 trvalek. Na jaře by se vše mělo pěkně
zazelenat.
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i nutné vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Čeká nás
náhrada starých betonových sloupů E.ONu
za obecní kovové. Pomocí dotačního programu EFEKT 2018 máme záměr nahradit
stávající svítidla novými s vyšší světelnou
účinností a nižší spotřebou.

Vedle mostu v ulici Na Hrázi byla uvedena do zkušebního provozu nová lávka.
Oprava mostu se komplikuje, protože po
odkrytí boční římsy se jeví stav nosné desky
mostu v horším stavu, než projektant předpokládal. V zimní přestávce musí projektant
navrhnout optimální řešení pokračování
opravy s ohledem na nutnost minimálního
omezení provozu po mostě. Vyzýváme
občany, aby při průjezdu přes most dbali
zvýšené opatrnosti, pokynů dopravního
značení a pracovníků stavby.

Společnost Elmoz, a.s., dokončila pro
E.ON v ulici Hlavní a Za Zahradami pokládku kabelu vysokého napětí do země.
Odstranila staré betonové sloupy, na
kterých bylo vedení a svítidla veřejného
osvětlení a propojovací vedení místního
rozhlasu. V souběhu s touto stavbou se
nám v ulici Za Zahradami podařilo nahradit
vzdušné vedení zemním kabelem a postavit
vlastní kovové stožáry na umístění svítidel.
Kabel propojil i napájení veřejného
osvětlení v ulici K Hluku, které nám bylo
odpojeno při rekonstrukci místní trafostanice. V současné době už světla v obou
ulicích opět svítí.

Brněnská společnost FRAMA zahájila
práce na „Nadstavbě mateřské školy“.
Je zde vymezen koridor pro přístup do
školky i pro zásobování kuchyně. Zvýšená
opatrnost při průchodu stavbou je i zde
nezbytná. Stavba bude dle klimatických
podmínek pokračovat i v zimním období.
Opakovaně žádáme rodiče, aby nezajížděli
ke školce.

Zastupitelé obce schválili vypracování
projektové dokumentace podle návrhu
Ing. arch. Gustava Křivinky a podání žádosti
o dotaci na přístavbu základní školy. Projekt
řeší stísněné podmínky ve škole a nedostatečné zázemí pro zaměstnance přístavbou
dvou učeben v zahradě. Součástí je i zajištění
bezbariérového přístupu do většiny učeben školy.

Byl zahájen průzkum komunikace
a diagnostika mostů pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce silnice
III/37917 – Lelekovice průtah. S tím souvisí
i zpracování dokumentace pro kabelizaci
distribuční soustavy společnosti E.ON
v ulici Hlavní a Poňava. Tento záměr vyvolal

Obec dlouhodobě řeší špatné podmínky pro činnost našich hasičů. Garáže
jsou malé, budova vlhká a sociální zázemí
nevyhovující. Dalšími body řešení pro začínající rok je potřeba zvětšení ekodvora,
nedostatek parkovacích míst ve středu obce
a zázemí pro techniku údržby obce.

_LELEKO

1_2_2018.qxd

19.12.2017

12:05

Page 5

V rámci vypsané výzvy na vypracování
architektonické studie výše uvedených objektů jsme obdrželi dvě stude. Jako pro obec
výhodnější byla vyhodnocena studie od Ing.
arch. Gustava Křivinky. Vzhledem k tomu, že
na stavbu nových hasičských zbrojnic i ekodvorů je možné požádat o dotace, schválili
zastupitelé pro oba objekty zadání vypracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Jaroslav Diviš

INFORMACE Z ÚŘADU
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Vážení občané, pro rok 2018 budou v obci
Lelekovice vybírány poplatky za komunální
odpad a psy dvěma způsoby:
HOTOVĚ – na OÚ v úřední dny Po, St od
1. 2. do 30. 6. 2018
BANKOVNÍM PŘEVODEM – na účet KB
č. 4829641/0100
Variabilní symbol – RODNÉ ČÍSLO POPLATNÍKA –
pozor změna oproti minulosti!
Specifický symbol – ČÍSLO POPISNÉ A ORIENTAČNÍ
(nebo evidenční) např. č. p. je 636 a č. o. je 31,
tzn. ve tvaru 63631
Za každého poplatníka je nutno zasílat poplatek
SAMOSTATNĚ!

Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč
za osobu.
Osvobozeny od poplatku jsou děti do 10 let,
a to do konce kalendářního roku, ve kterém jim
dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost.
Za nezletilé poplatníky starší 10 let poplatek
hradí zákonný zástupce. Samolepky na popelnice jsou zrušeny.
Poplatek za psy činí 100 Kč za jednoho
psa, 150 Kč za každého dalšího. Poplatky
platí držitel psa za psy starší 3 měsíců. Majitelé
psů si mohou vyzvednout při zaplacení sáčky na
psí exkrementy.
POPLATKY ZA NÁJMY HROBOVÝCH MÍST,
Z POZEMKŮ A INFOTABULÍ

Způsob zůstává stejný, na OÚ nebo na účet KB
č. 4829641/0100. Variabilní symboly – hroby
3632, pozemky 2131, infotabule 2111.
Specifický symboly – hroby – číslo hrobového
místa, pozemky a infotabule číslo popisné
a orientační psány za sebou. Poplatky za nájmy

pozemků a infotabulí se platí od 1. 2. do 30. 6.
2018. Hrobová místa jednou za 11 let.
STOČNÉ

Vyúčtování za stočné – faktury za období
07-12/2017 občané obdrží koncem ledna 2018.
Faktury lze uhradit hotově na OÚ nebo
na účet uvedený na faktuře – Sberbank
4200201956/6800. Variabilní symbol – číslo
faktury (nutno dodržet ve tvaru uvedeném na faktuře). Specifický symbol – číslo popisné.
PRONÁJEM OBECNÍHO SÁLU

Obecní sál nad samoobsluhou je možno si pronajmout pro pořádání menších rodinných či
jiných oslav, či k organizaci jiných událostí –
školení apod. K dispozici je padesát židlí, sedm
stolů, ke kterým je možno usadit 40 lidí. Plně
vybavená kuchyňka, promítací plátno. Informace
na webu obce nebo na obecním úřadě.
EKODVŮR

V zimním období (otevřeno středa 16:00
až 17:30, sobota 9:00 až 12:00) se neodebírá
stavební suť a velkoobjemový odpad. V novém
roce bude otevřeno od 3. 1. 2018.
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Od 10. 12. 2017 platí nové jízdní řády. K ranním
spojům z Lelekovic přibyl jeden pro školáky.
A to s odjezdem v 7:18 z Lelekovic U Kříže,
v 7:21 od školy.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V minulém roce se do listopadu narodilo
v Lelekovicích 16 dětí. Vzhledem k opakovaným
žádostem z řad novopečených rodičů, zvažuje
obec znovuzavedení vítání občánků. Obec
nesmí sama oslovovat rodiče novorozených dětí.
Žádáme tedy rodiče dětí narozených v roce
2017, kteří by měli zájem se zúčastnit tohoto
společenského obřadu, aby svůj zájem, včetně
adresy, jména a data narození dítěte, nahlásili do
31. 1. 2018 na obecním úřadě. V případě
většího zájmu se toto uvedení občánků do života
obce uskuteční o některé březnové sobotě.

JUBILANTI
Významné životní jubileum v minulých šesti
měsících oslavili tito spoluobčané:
Anna Dostálová, Františka Koláčková, Jaromír
Hanák, Helena Doležalová, Radmila Sklenářová,
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Vladimír Pulkrábek, Lydie Staňková, Božena
Staňková, Anna Křížová, Jitka Pezová,
Stanislava Bednářová, Miroslav Koláček,
Blanka Budišová, Oldřiška Šlapanská,
Jindřiška Skoupá, Marta Trenzová, Marie
Bálintová, Ludmila Roffeisová, Božena
Vlašínová, Eva Fojtíková, Ján Bálint, Jiří Pospíšil,
Alenka Skoupá, Marie Jará, Zdeněk Šátek,
Emilie Košacká, Ludmila Bělská, Františka
Svobodová, Zdenka Hlaváčová, Věra
Hrazdirová, Nina Pecháčková, Luboš Balabán,
Miluška Večeřová, Jaroslav Vrtík, Lubomír Kincl,
Marie Filková, Ludmila Šlapanská

v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
osobně do kanceláře Obecního úřadu
Lelekovice, Hlavní 75/7, a to nejpozději do
10. ledna, pro případné druhé kolo volby
do 24. 1. 2018 do 16:00 hod.
Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 - 11:15,
po přestávce od 12:15 - 17:00.

VOLBY 2018

Podrobnosti o obsahu, datu a způsobech
doručení žádostí i samotnou žádost najdete
také na webových stránkách obce:
www.lelekovice.cz/obcan/volby-2018/

Volby prezidenta ČR se konají 12. a 13. ledna
2018, případné druhé kolo 26. a 27. ledna
2018. V Lelekovicích je pouze jeden volební
obvod s volební místností na obecním úřadě.

Možnost volit při volbě prezidenta ČR v roce
2018 v zahraničí – bližší informace na
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR,
sekce informační servis – volby.

Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu
v Lelekovicích, vydá Obecní úřad Lelekovice na
jejich žádost voličský průkaz. S tímto průkazem
mohou volit v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud se ze závažných (zejména zdravotních)
důvodů nemůžete dostavit do volební místnosti
a chcete volit, požádejte o návštěvu členů
volební komise s přenosnou volební schránkou
– telefonicky v kanceláři OÚ Lelekovice,
tel.: 541 232 223, 541 232 162.

Žádost musí být doručena OÚ Lelekovice
jedním z níže uvedených způsobů:

Další informace např. o možnosti volit v nemocnici najdete na webových stránkách obce:
www.lelekovice.cz/obcan/volby-2018/

Gratulujeme.

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
6. 1.
7. 1.

11. 1.
24. 1.
27. 1.
11. 2.
17. 2.
17. 2.
22. 3.

Tříkrálová sbírka
Tradiční vánoční koncert v kostele
Setkání rodičů s psychology ve
škole
Výživa ve vyšším věku – KL
22. Obecní reprezentační ples
Masopust
Dětský karneval v 15:00
Oldies v maskách ve 20:00
Jurkovičova vila – senioři

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne v
sobotu 6. 1. od 13:00 hod.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert se uskuteční
v lelekovickém kostele v neděli 7. 1.
v 17 hod. Lidové i duchovní vánoční skladby

6

zazní v podání Lelkováčku, pěveckého sboru
Magnificat a rodiny Přikrylovy.
SETKÁNÍ RODIČŮ S PSYCHOLOGY
Další setkání se uskuteční 11. 1. ve škole, téma
bude včas oznámeno. Všechny rodiče co nejsrdečněji zveme.
VÝŽIVA VE VYŠŠÍM VĚKU
Krásné Lelekovice zvou všechny seniory na
přednášku o zdravé výživě a výživových
doplňcích. Ve středu 24. 1. v 18:30, sál nad
samoobsluhou.
OBECNÍ PLES
22. Obecní reprezentační ples obce Lelekovice
se koná v sobotu 27. 1. od 20 hod. v sále
sokolovny. K tanci a poslechu hraje JURIGA
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BAND. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek
bez místenek od 22. 1. na OÚ.

MASOPUST
Všichni jste srdečně zváni na Masopust, který
se letos koná v sobotu 11. 2. Začátek tradičně
v 15:00 hodin v Zahumení.
DĚTSKÝ KARNEVAL
TJ Sokol zve v sobotu 17. 2. v 15:00 všechny děti
i jejich rodiče na karneval v maskách konaný
na sokolovně.
OLDIES V MASKÁCH
Po dětském karnevalu bude ve večerních hodinách pokračovat maškarní pro dospělé – Oldies
v maskách. Začátek ve 20:00 na sokolovně.
JURKOVIČOVA VILA
Další z výletů za brněnskými vilami pro seniory
proběhne sice až 22. března, ale je nutno upřesnit počet zájemců o tuto akci. Jsou objednány
dvě po sobě jdoucí hodinové prohlídky
s průvodcem. Ve 14 a v 15 hodin. Každá pro
15 osob. Vstupné 50 Kč. Je nutné se závazně
přihlásit na obecním úřadě a to do 16. 2.

JSDH LELEKOVICE
MLADÍ HASIČI
Vše nejlepší v novém roce vám všem přejí mladí
hasiči!
Věříme, že jste si všichni užili vánoční svátky a ve
zdraví přežili novoroční radovánky. Jak to již na
Nový rok bývá i my si dovolíme trochu bilancovat. Nejdříve se ohlédneme za děním v roce
2017, poté se podělíme o naše plány pro rok
nastávající.
V roce 2017 se nám podařilo pokračovat ve
zlepšování dovedností našich svěřenců, kteří nám
to vrátili spoustou radostí z medailových umístění.
Již jsme se zařadili do kolektivů, které zvedají
úroveň celoroční soutěže a na menší závody si
nás zvou i z důvodu, abychom předvedli ostatním
začínajícím družstvům, na jakou úroveň se lze při
kvalitních trénincích a přípravě dostat.
Abychom zvýšili kredit našich družstev i mezi
ostatními oddíly získali jsme licenci na dva
vedoucí třídy II, jednoho třídy III a jednoho
rozhodčího.
Dále byl rok 2017 pro nás významný i z hlediska

prostředí, ve kterém trénujeme, kde jsme se
z počátku museli z důvodu rekonstrukce našeho
hřiště hodně omezit, abychom následně mohli
využívat toto hřiště nově zrekonstruované. Přes
určitá omezení jsme dokázali navázat na zlepšující
se dovednosti našich svěřenců a můžeme tedy
konstatovat, že předsevzetí, která jsme si pro rok
2017 dali, jsme splnili v plné míře. Výsledky jsme
navíc potvrdili ještě na neplánovaných závodech
v Třebíči, kam jsme byli v prosinci přizváni kolegy
ze Starého Lískovce. Jednalo se o závody štafet
dokonce s mezinárodní účastí, pro nás netradičně
pořádaných ve sportovní hale. Závodů se zúčastnilo přes 300 dětí. Mladší žáci zabojovali
a zlepšením ve druhém pokusu obhájili úžasné
třetí místo z kola prvního. Starší žáci měli podstatně větší konkurenci, a po urputném boji vybojovali
podstatným zlepšením v druhém kole krásné
deváté místo. Této soutěže se zúčastňují družstva
se zkušenostmi z krajských a republikových kol,
což výkony našich děcek umocňuje. Že jsme
udělali dojem, jsme poznali z dotazů pořadatelů
a konkurentů: „ ... a kde vlastně jsou ty –
LELEKOVICE?“

Vzhledem k úspěchům v roce 2017 nám vzniká
závazek tyto úspěchy letos opět vylepšit. Děti jsou
odhodlané a připravené se o další medaile porvat.
Ligu i Plamen máme rozehrané velmi dobře.
Ze všech podzimních soutěží jsme dovezli
medailová umístění. Co se týče soutěží, jsou cíle
tedy celkem jasné.
Abychom se náhodou nenudili, zvýšili naši prestiž
a zařadili se mezi družstva, která to s tímto
sportem myslí opravdu vážně, je naším cílem pro
rok 2018 stát se pořadateli závodů. V prvním kole,
abychom si pořadatelství osahali, jsme se rozhodli
pořádat na jaře závody mimo okresní ligu Brno
venkov, které se účastníme. Věříme, že po seznámení se s organizačním zabezpečením těchto
závodů, naplníme předpoklady a v ročníku
2018/19 bychom se přihlásili k pořádání závodů
již zařazených do okresní ligy mládeže.
Ještě jednou děkuji všem trenérům, rodičům
a dětem za práci v roce 2017. Přejeme mnoho
zdraví, úspěchů a hlavně odhodlání, ke splnění
přání a cílů v roce 2018.
PS: Pokud má někdo zájem se k nám přidat,
je samozřejmě vítán. Tréninky jsou každé
pondělí od 17:30 v tělocvičně ZŠ.
Za kolektiv trenérů Pavel a Patricie PETROVI
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JSDH LELEKOVICE
STAŘÍ HASIČI
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
jménem jednotky SDH Lelekovice seznámil
s její činností za rok 2017.
Naše jednotka do poloviny prosince vyjela
k 33 událostem – 18 požárům, 13 technickým
pomocím, jedné záchraně zvířete a k jednomu
taktickému cvičení na požár Archivu města
Brna. U čtyř požárů a pěti technických pomocí
zasahovali hasiči na území naší obce, u deseti
požárů a jedné technické pomoci v Kuřimi, k jednomu požáru a čtyřem technickým pomocím
vyjeli do obce Česká. Do městské části
Ivanovice byli vysláni k požáru a jedné technické
pomoci, a do obce Vranov ke dvěma událostem.
V městských částech Ořešín a Jehnice se
podíleli na likvidaci požáru.
Pro naši jednotku tak trochu netradičním zásahem v Lelekovicích byla záchrana koně, který se
koncem září propadl do technologické šachty
bazénu. Jednotka vyjela na místo a zjistila, že se
jedná o dospělého koně, který je propadený

v šachtě o rozměrech cca 1×1 metr a šachta se
začínala plnit vodou. Společně s profesionálními hasiči z Brna-Lidické jsme začali vodu odčerpávat. K zásahu se následně dostavila jednotka
hasičů z požární stanice Brno-Přehrada, která je
předurčena na záchranu zvířat. Po dvouhodinovém zásahu se za pomocí jeřábu, Koňské
záchranky a asistence veterinářky podařilo
koně, téměř bez zranění, vytáhnout a předat
majitelce.
V pololetní zprávě jsem zmínil, že nám obec
Lelekovice z dotací Jihomoravského kraje pořídila výjezdový tablet, ve kterém je zaznamenáno
prvotní hlášení události a hasičům pomáhá se
díky podrobné navigaci zorientovat a rychleji
dojet do místa události. Někdy však ani ty nejlepší
technologie nejsou všemocné… Rád bych touto
cestou poprosil občany, aby se při ohlašování
událostí na linku 150, případně 112, pokusili
místo události co možná nejpřesněji popsat
a pokud jim v tom nebrání jiné okolnosti (např.
jedou v autě a kouř pouze zahlédnou), zůstali
poblíž místa události a hasiče blíže nasměrovali.
Může se tím výrazně zkrátit čas případného
hledání a příjezdu na místo. Není třeba se obávat
toho, že pokud by se jednalo o planý poplach,
bude se jednat o zneužití pomoci. V žádném případě! Je určitě lepší několikrát vyjet zbytečně, než
jednou přijet pozdě. Vždyť včasná pomoc může
snížit pravděpodobnost ohrožení lidských životů,
majetku a jak je psáno v předchozím odstavci,
naši pomoc si zaslouží i zvířata.
Jako každý rok se členové naší jednotky účastní
pravidelných školení, věnují se speciálním
výcvikům a pomáhají s výchovou svých mladých
nástupců. Činnost jednotky by samozřejmě nebyla možná bez finanční podpory obce Lelekovice,
obce Česká a Jihomoravského kraje, kterým bych
touto cestou rád poděkoval. Velké díky patří
i našim sponzorům, zejména společnosti
Opticontrol, která místní hasiče každoročně podporuje nemalou finanční částkou.
Závěrem mi dovolte všem občanům popřát
mnoho úspěchů v dalším roce a kolegům
hasičům poděkovat za jejich trpělivost, sebezapření a obětavé nasazení, se kterým přistupují
ke své dobrovolné hasičské činnosti.
Pavel Krejčí, velitel JSDH

8

_LELEKO

1_2_2018.qxd

19.12.2017

12:05

Page 9

SOKOL LELEKOVICE
Kácení máje – již tradiční způsob úklidu máje
z Václavských hodů spojený se zábavou uspořádali stárci a TJ Sokol v sobotu 4. 11. na Skalce
a v sokolovně. Nejprve se sešli v „pracovním“
a v 16 hodin složili máji k zemi. Po pořezání
prostranství vzorně uklidili a následně připravili
večerní zábavu, tentokrát v pirátském duchu. Sál
byl vyzdoben pirátskými znaky a také většina
z asi 100 účastníků byla v kostýmech pirátů včetně pořadatelů i obsluhy bufetu. O muziku se
staral Marek Šlapanský. Asi ve 22 hodin skupina
čtrnácti stárek a stárků předvedla tříaktovou
taneční dramatickou scénu boje a usmíření
dvou oddílů pirátů. Celé vystoupení, včetně
choreografie, byla jejich vlastní autorská tvorba.
Návštěvníci tento zdařilý kulturní program
patřičně ocenili. Potom pokračovala volná zábava až do ranních hodin.
Sportovní turnaje a soutěže uspořádal volejbalový oddíl celkem tři, vždy v sobotu.
Již 17. ročník pohárového turnaje smíšených
družstev MIX se konal 11. listopadu a zúčastnilo
se ho pět volejbalových družstev: z Adamova,
Vranova, dvě z Brna a domácí lelekovické. Turnaj
vyhrálo brněnské družstvo Veselá kopa, na
druhém místě se umístilo družstvo Evčata.

Turnaje v rekreačním volejbalu 18. listopadu se
zúčastnila družstva z TJ Sokol Řečkovice, z Brna
a 3 družstva byla lelekovická. Vítěznou cenu si
odvezlo družstvo z Brna.
V pořadí 18. ročník volejbalové soutěže
O vánočního kapra byl uskutečněn v sobotu
9. prosince. Soutěž měla dvě části. Dopoledne
hrála 4 smíšená družstva z nich 2 z Brna,
Vranova a Lelekovic. Odpoledne pokračovala
v soutěži 3 družstva lelekovická a družstvo
z TJ Sokol Řečkovice. Soutěž byla ukončena
ve večerních hodinách a vítěznou trofej si odvezlo družstvo Meteor Brno, druhé místo obsadilo
družstvo Čtvrtci z naší tělocvičné jednoty.
V sokolovně kromě sportovní činnosti také
úspěšně probíhá cvičení žactva a žen pod
vedením náčelnice Simony Tomanové. Do obou
se mohou zájemci a zájemkyně přihlásit, stačí jen
přijít. Cvičení žactva se koná každou středu od
17:30 do 19:00 hod., cvičení žen od 19:00 hodin.
Pokračují také práce na dokončení rekonstrukce terasy, kde vznikl docela pěkný menší
sál. Úplnému dokončení brání nedostatek
řemeslníků, práce postupují pomalu. Náklady na
tuto dostavbu sokolovny dosáhly 910.000 Kč,
z nichž téměř polovina je z dotačních prostředků
JMK a 330.000 Kč poskytla obec jako individuální dotaci.
Zdeněk Chlup

AC LELEKOVICE – CO NOVÉHO V KLUBU?
Podzimní sezonu ukončily všechny naše týmy na
přelomu října a listopadu. V konečných tabulkách po podzimní části figuruje A – tým na
pátém místě, starší žáci jsou čtvrtí, mladší žáci
třetí, mladší přípravka se ve své kategorii ještě
tabulkově nehodnotí.

V prosinci jsme díky dotaci z Jihomoravského kraje
vybudovali nové střídačky a nakoupili bezpečnější
branky. Ze stejné dotace mělo být do konce roku
dokončeno i nové oplocení travnatého hřiště
směrem od potoka a bezpečnostní zábradlí kolem
hřiště směrem od silnice.

Hned po skončení podzimu jsme se pustili
do práce. Na posezónní brigádě se sešlo rekordních 27 brigádníků. Poděkování za účast patří
jak hráčům a celému výboru, tak fanouškům
a rodičům našich nadějí.

Ani v zimních měsících ale naše mládež fotbalově
nezahálí. Starší žáci trénovali pravidelně až do
prvního sněhu na novém hřišti s osvětlením za
hasičkou, zbytek mládeže zase v lelekovické
sokolovně. Mladší přípravka vyhrála začátkem
prosince turnaj v Bílovicích nad Svitavou. Špunti
rostou každým odehraným zápasem a máme
z nich obrovskou radost.

Díky této hojné účasti se stihnul celý areál zazimovat a připravit na zimní sezonu, kdy budeme
hned, jak nám to počasí umožní, připravovat
ledovou plochu pro bruslení a hokej. Plánujeme
i tradiční karneval na ledě s ohňostrojem.

Nelení ani vedení klubu, které muselo hned po
ukončení sezony řešit zásadní problém na pozici
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trenéra A mužstva. Po třech letech se s námi
rozloučil dosavadní trenér Miloš Císař, kterému
tímto mockrát děkujeme za všechno, co pro náš
klub udělal a přejeme mu do „fotbalového
důchodu“ hlavně hodně zdraví. Nová posila na
lavičce našeho áčka Mario Rossi (Ital jen podle
jména)
: má velké ambice posunout náš
nezkušený a mladý tým výkonnostně i výsledkově
směrem nahoru. Od bývalého trenéra žákovských
a dorosteneckých kategorií Zbrojovky Brno
a divizního Hodonína očekáváme především zkvalitnění práce s naší mládeží a stabilizaci našeho

nadějného A týmu. Chceme hrát atraktivní fotbal,
který se bude našim fanouškům líbit a na který
budou rádi chodit.
Při přípravě výstavby nových kabin a multifunkčního
hřiště došlo na poslední schůzce zainteresovaných
stran k dohodě. Všem zúčastněným bychom tímto
chtěli poděkovat.
Všem příznivcům našeho klubu i sportu
v Lelekovicích přejeme hodně štěstí do roku 2018.
Za AC Lelekovice Martin Procházka
www.aclelekovice.estranky.cz
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