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LELEKOVICE červenec

Z P R AVO DA J O B C E 2 020
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

STEZKA KOLEM PONÁVKY
Někdy koncem roku 2018 jsem se setkal
s panem Liborem Hledíkem z Plástek. Po chvíli
hovoru jsme zjistili, že by se nám oběma líbilo,
kdyby bylo možné od hasičky projít lesem kolem
Ponávky na konec obce a tam navázat na Pěšinu
Dušana Peterky. Velkoryse nabídl, že celou akci
finančně zajistí a obec se ujme organizační
stránky celé akce.
Jakmile zastupitelé záměr odsouhlasili, pustili
jsme se do toho. Oslovili jsme architekta, pana
Gustava Křivinku a projektanta, pana Pavla
Svobodu. Stezka se začala rodit nejdříve na
výkresech, schůzkách a jednáních s majiteli
pozemků.
V letošním roce, jak už jste si možná mnozí z vás
všimli, začala dostávat konkrétní podobu přímo
v terénu. Nejprve byly provedeny základní zemní
práce, vznikly patky pro usazení lávek přes potok.
Postupně se doplňují různé prvky, jako schody, či
zajištění svahu, aby procházka po stezce – místy

fyzicky možná trochu náročnější – byla co nejpohodlnější. Na výběžku nad starým lomem, odkud
je pěkná vyhlídka na kostel, přibude stůl a lavička.
Les, který všichni známe jako Stráň, je převážně
listnatý a velmi bohatý na ptactvo, takže nakonec
budou osazeny tabule, kde se dozvíme informace, jaké druhy se zde vyskytují apod. Doufáme, že
se vám bude stezka líbit, že si ve stínu stromů
odpočinete v parném dni a cestou kolem meandru Ponávky načerpáte energii.
Aleš Mikauš
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MÁJOVÁ AKCE „Z“ V PODEMLÝNĚ
Skupina sousedů z okolí mostu v Podemlýně si
už delší dobu říkala, že usazeniny v polovině průtočného profilu mostu přes Ponávku jsou tak
velké, že při větší průtrži voda pod mostem
prostě neproteče a rozlije se po okolí…

mostem a v jeho okolí. Starosta nechal následně
hromadu bahna odvézt.

Nakonec se rozhodli oslavit svátek práce
1. máj prací a dali se do čištění svépomocí.
Obuli holínky, vzali lopaty a během několika květnových svátečních a víkendových dní i večerů
jako za starých časů v „Akci Z“ – kde Z znamená
zvelebování – vyčistili všechny naplaveniny pod

Velký dík patří nejen Radimu Dvořákovi, Zdeňku
Kalusovi, Zdeňku Musilovi, Ondřeji Vaculovi,
Peteru Vrabcovi, Marku Zelinkovi a panu
Cibulkovi, ale i jejich manželkám a rodinám,
za podporu, pomoc a pochopení...
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Při přívalových deštích 14. června byli všichni
rádi, že se do sousedské hurá akce pustili.
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ZPÁTKY VE ŠKOLCE
Stála tu osamoceně dva měsíce a v naději
vyhlížela den, kdy se do ní vrátí veselé hlasy dětí.
A konečně se dočkala. Ptáte se kdo?
No přece naše školka! Jaká byla radost dětí
a nejen jich, když se její branka opět otevřela
a třídy se zaplnily smíchem, štěbetáním
a rachotem, se kterým se na koberec sypou
hračky, jichž se dotýkají nedočkavé dětské ruce.
„Paní učitelko, ve školce je nejlíp. Je tady víc
hraček a taky jsou tu kamarádi!“

Ano, kamarádi. Kamarádi se opět potkali, a i když
jich není mnoho, jsou rádi, že jsou opět spolu,
mohou si hrát, povídat si a dělat všechno, co bylo
tak dlouho nemožné. I my jsme rády, že se k nám
děti zase vrátily. Sice nás do konce školního roku,
v rámci opatření, nečeká žádný výlet ani divadlo,
ale dokážeme si ve školce udělat pěkné dny i tak.
Třeba ten, který byl svátkem všech dětí. Ráno
jsme se ve třídách sešli v barvách sluníčka, abychom si jej co nejvíce na ten slavnostní den
přivolali, a pak jsme se přesunuli na zahradu,

Stav třídy Zajíců před výměnou podlah, světel, výmalbou a generálním úklidem…

...a po něm :-)
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kde na děti čekalo překvapení - svačina na čerstvém vzduchu pod stromy, za zpěvu ptáčků
a pod sluníčkem, které začalo natahovat své
dlouhé paprsky zpod mraků. Paní kuchařky
dětem k jejich svátku upekly vynikající špaldové
muffinky, na stole bylo také čerstvé ovoce
a nejlepší letní drink – voda s mátou a citrónem.
Všude po zahradě na děti čekaly různé aktivity.
Přetahování s lanem, házení kroužků, chůze po
vlnité podložce, házení míčků do koše apod.
Nejvíce však děti bavily balónky, které každou
chvíli praskaly. Takže za necelou hodinku už
jich všude kolem byla sotva polovina… inu, byla
to prostě největší legrace! Když se děti
dostatečně vydováděly, čekalo je ještě jedno

malé překvapení na závěr – jahodová zmrzlina
s bílou čokoládou, mňam! Jejich úsměvy
a spokojenost v očích pro nás byly
dostatečným poděkováním.
Některé děti nás dokonce pochválily, jak jsme
tu školku krásně uklidili a že se jim tu moc líbí.
A za to bych velmi ráda poděkovala všem, kteří
se na proměně podíleli. Především panu
starostovi, který změnu finančně podpořil
a také všem svým kolegyním, panu školníkovi
a zaměstnancům obce. Všichni se podíleli na
tom, aby školka byla krásná a nejen děti se v ní
cítily co nejlépe a spokojeně.
Alena Komendová, MŠ

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
RADOST PRO SENIORY
Tentokráte se za dveřmi základy nedělo NIC.
Vše se odehrávalo doma, žáci naší základní
školy se v koronavirové době učili tak trochu
jinak. On-line, dálkově, distančně – prostě
seděli doma a přes počítač komunikovali se
svými učiteli a spolužáky. Všichni si museli zvyknout na kamery. A někdy byla i velká legrace!
Byly i domácí úkoly, a to i z výtvarné výchovy.
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A ne ledajaké – naši šikovní žáci třeba nakreslili
krásná přáníčka seniorům – do Lelekovic, do
sousední České a do LDN Nemocnice
Milosrdných bratří v Brně. A ještě nám zbylo i pro
organizaci ADRA, která naše dětské výtvory rozdala babičkám a dědečkům v Brně.
Moc musíme naše holky a kluky pochválit,
protože udělali dobrý skutek a našim starším
spoluobčanům velkou radost. A ještě jednu
pochvalu posíláme naší paní vychovatelce
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Zuzce Duchaňové, která s tímto nápadem
přišla hned na začátku této neobvyklé doby…
Jája Bařinková, školní asistent

JAK TO VIDĚLI UČITELÉ?
Celé generace žáků si přály, aby byla zrušená
škola. Když „k tomu“ 11. března 2020
nečekaně došlo, reakce byly docela rozporuplné. Na jedné straně – „Super – nemusíme
do školy,“ na druhé straně byla cítit značná nejistota z toho, co se bude dít. Bylo to opravdu
zajímavé období plné výzev. Myslím, že jsme se
jim spolu s kolegy, rodiči a dětmi dokázali
postavit a celou situaci jsme nakonec zvládli
s pozitivním ziskem.
V poměrně krátkém čase se nám podařilo vyladit

všechna úskalí technického zázemí žáků, kvalitu
internetových připojení a funkční nastavení
výukové platformy. Takže od 16. března druháci
přešli na každodenní on-line výuku prostřednictvím videokonferencí v prostředí aplikace
Google Classroom.
Velmi oceňuji vynikající spolupráci, vstřícné
a aktivní zapojení rodičů. Díky nim bylo možné
společně se setkávat úplně celá třída. Děti
postupně zvládly dodržovat nastavená pravidla
videokonferencí, ve velmi krátkém čase se naučily psát na klávesnici a odpovídat nejen ústně, ale
i psaním zpráv do komentářů; fotit a sami nebo
s dopomocí rodičů posílat různé fotografie
ke sdílení ostatním. Zkrátka výuka mohla
pokračovat sice jinak, ale nerušeně dál. Někdy
jsme společně zažili spoustu legrace, představili
si všechny naše domácí mazlíčky, sourozence,
i oblíbené hračky. Díky nahlédnutí do našeho
soukromí, jsme se poznali trošku jinak, v mnohém jsme se sblížili. O to víc se všichni těšili na
to, až opět budeme moci chodit do školy.
Dobu, kdy děti přemlouvaly učitele, aby už mohly
chodit do školy, jsem si opravdu vychutnala.
Radka Divišová, tř. učitelka II. ročníku

A JAK TO VŠE VIDĚLY DĚTI?
V době „korony“ se páťákům vydařilo třídní
kolo tradiční soutěže Básničky pro ovečku.
Děti se nechaly inspirovat aktuálním děním
a básničky si do soutěže složily samy. Vznikly
tak opravdové klenoty. Na vítěze čekala
patřičně přizdobená ovečka.

JARNÍ KARANTÉNA
Tak už máme jaro tu,
zahrady jdou do květu.
Oproti loňsku je však změna,
jsme doma, je karanténa.
Chováme se zodpovědně,
děláme to, co nám řeknou v bedně.
Každý den, jak ranní ptáče,
učíme se z počítače,
pak mě ještě učí telka,
no zábava to není velká.
Nemůžu ani na hřiště,
z domu už máme bojiště,
tak aspoň pomáhám na zahradě,
není to nic moc, s rouškou na bradě.
Snad už to brzy skončí,
Honza se s vámi loučí.
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Ani třeťáci se nenechali zahanbit:
KARANTÉNA
Natálka Vlasáková

JARO
Kryštof Rodan

Karanténa to je změna,
škola ta je uzavřena.
Učíme se doma s mámou,
zatím píšem úkoly,
vizi máme jedinou
těšíme se do školy.

Konečně je jaro, dlouho to trvalo.
Přilétají ptáci, ale nevím jací.
Kouknu se na Wikipedii, ale i tam můžou být chyby.

Po zimě je jaro tady,
z okna na něj hledíme.
Na pole i do zahrady,
celou dobu čumíme.
Všechno kvete, pole sílí,
máma roušky doma bílí.
Aby byli čisté zas
a nedostaly korona kvas.
Tělocvik mi chybí více,
potřebuji silné plíce.
Když jdu běhat kolem pole,
táta křičí: „makej vole!“

Pupeny už raší a všude se práší.
Mláďata se rodí, všichni venku chodí.
V řekách jsou i raci, já mám ale práci.
Už jsou Velikonoce a je po roce,
minulé Velikonoce byly jako ovoce.
Na tyto se těším, sladkosti už řeším.
Pomlázku si upletu, babičku s ní vyklepu.
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Ta bude moc ráda, bude zase mladá.
Dá mi za to vajíčko, stejně je to maličko.
Na konci června zazvoní zvonec, jara bude konec.
Hurá prázdniny, nebudou ve škole hodiny.

Chybíte mi všichni moc
Těším se a dobrou noc.

Takto hodnotili koronavirové prázdniny někteří žáci IV. ročníku:
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A hurá, konečně jsme zpátky ve škole!
Prvního června jsme s dětmi 1. A oslavili svátek
dětí konečně vycházkou mimo budovu školy.
Strávili jsme příjemný den návštěvou koňské
stáje, kde jsme se seznámili se sportovním
využitím koní a jeho názorným předvedením. Po
prvním týdnu školy po koronavirové karanténě,
i přes všechna současná omezení hygienická, to
byla příjemná změna, jak pro děti, tak i pro
učitele. Jako učitelé jsme mohli opustit teoretickou výuku ve třídách a ukázat dětem k čemu
vlastně všechny ty nabyté informace mohou být
v praxi potřebné.

Ale ve škole nebylo úplně pusto a prázdno.
Během nedobrovolných prázdnin proběhl zápis
do první třídy. Netradiční korespondenční
formou. Proběhly také opravy, které byly
naplánovány až na letní prázdniny.
Ze 13 žáků přihlášených na víceletá gymnázia,
bylo 9 úspěšně přijato, z toho 6 se umístilo
v první desítce nejlépe hodnocených žáků na
dané škole.
Přejeme všem krásné, příjemné a radostné,
ničím nerušené prázdniny a 1. září se na všechny naše žáčky těšíme.

Yveta Förchtgotová

Všichni ze základky

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MOJE ZEMĚ
1. června proběhla v sále na obecním úřadě
vernisáž fotografií Pavla Radosty, dvorního
fotografa časopisu Moje země. Výstavu zahájili
fanfárami žáci pana učitele Vydry a úvodní slovo
měl starosta a redaktorka časopisu paní Martina
Kobzová. O své práci pak trošku déle pohovořil

sám pan Radosta. K zapůjčené výstavě jsme
dostali k volnému rozebrání i hromadu časopisů
Moje země. Doufáme, že se Vám, kteří jste
během června na výstavu zavítali, obrázky líbily
a třeba Vás navnadily k návštěvě některého
z koutů naší krásné země.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
V červnu začala oprava ujíždějícího svahu na
místní komunikaci souběžné s ulicí Hlavní. Svah
bude postupně odebrán a pak zpevněn
geobuňkami, následně bude upraven povrch
komunikace. Současně pod zajištění svahu
přidává E.ON chráničky pro přeložku nízkého
napětí, která s největší pravděpodobností
proběhne v příštím roce.
Pokud bude vše pokračovat bez problémů,
bude v červenci zahájena stavba nové hasičské
zbrojnice. O výstavbu hasičky byl ze strany zhotovitelů značný zájem a obdrželi jsme sedm
nabídek.
Na Plástkách byla v rámci projektů participativního rozpočtu vysazena menší alej jedlých
kaštanů. Podle vytíženosti provádějící firmy
začne v letních měsících pokládka asfaltového
povrchu na dětský pumptrack na hřišti
u hasičky.
Začali jsme připravovat projekt a poptávkové
řízení na opravu rozhledny na Babím Lomě.
Bude odstraněna stará dlažba, následně
opraveny betonové povrchy, zhotovena hydroizolace a nové povrchy ochozů a rampy, aby už
nedocházelo k zatékání vody do konstrukce.
Realizace opravy proběhne příští rok.

DOPADY KARANTÉNY NA ROZPOČET
V době, kdy přísná pravidla a omezení z doby
karantény jsou již téměř minulostí, nastává čas
zhodnotit i dopad na náš obecní rozpočet.
Obce jsou financovány z podílu vybraných daní
– tzv. rozpočtové určení daní. Jedná se
o poměrně složitý vzorec, kde různé parametry
mají různý vliv na výši finančních prostředků
přicházejících každý měsíc na účet obce.
Zjednodušeně se dá říci, že největší váhu má
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počet obyvatel trvale hlášených v obci a velmi
významný je i počet dětí navštěvujících základní
a mateřskou školu, jichž je obec zřizovatelem.
Ekonomický propad způsobený karanténou způsobil, že příjmy obce se za sledované období, od
1. 4. do 9. 6., propadly oproti minulému roku
o 1,2 milionů korun. Celkově by obecní pokladna měla přijít cca o 4-5 milionů korun.
A stejně jako v rodinném rozpočtu, když vlivem
neočekávaných událostí dojde k propadu
příjmů, je potřeba upravit i výdaje. Některé
investice tedy odložíme na příští rok, při údržbě
a opravách budeme zvažovat každou korunu.
Neznamená to ale, že bychom chtěli zanedbávat vzhled obce, nebo třeba stav místních komunikací. Na podzim tedy opět necháme zpracovat projektovou dokumentaci na opravu některé
části místní komunikace, která se zastupitelům
bude jevit jako nejhorší a podle vývoje
ekonomiky příští rok rozhodneme o její realizaci. Nechali jsme si zpracovat nabídky od
dodavatelů plynu a elektřiny a na jejich základě
obec změnila dodavatele energií, což přinese
úsporu prostředků. Velké investice /hasičku,
ekodvůr/ budeme realizovat pomocí úvěru,
jehož jistinu začneme splácet až v roce 2023.
Uvážlivým přístupem a hledáním rezerv
v provozních výdajích situaci společně určitě
zvládneme.
DEŠŤOVÉ VODY VE SPLAŠKOVÉ
KANALIZACI
Při přívalových srážkách se prudce zvedá nátok
vody do splaškové kanalizace. Není to tím, že by
do kanalizačního řadu někde vnikala voda, ale
tím, že někteří majitelé nemovitostí mají do
splaškové přípojky napojené svody dešťové
vody. Pak dochází k přeplnění potrubí, které
není dimenzováno na takové množství vody.
Splašková voda se pak vyplavuje v některých
domech. Pokud má takto někdo zaústěné
dešťové vody, žádáme o urychlené řešení,
protože budeme objednávat kouřovou zkoušku.
Aleš Mikauš, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé se v průběhu května a první
poloviny června sešli jen jednou a to ještě
mimořádně v prostoru mino OÚ, tentokrát
v obecním sále nad samoobsluhou.
11. května 2020
Zastupitelé schválili tyto body:
závěrečný účet obce a zprávu o výsledcích
přezkumu hospodaření za rok 2019. Celá zpráva je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Výdaje v roce 2019 po provedení všech rozpočtových opatření činily 38,343.054,37 Kč
a příjmy 33,265.101,76 Kč.
účetní uzávěrku obce za rok 2019.
účetní uzávěrku ZŠ za rok 2019.
cenu stočného pro rok 2020. Po vyhotovení
Porovnání všech položek výpočtu cen pro
stočné za kalendářní rok 2019 byla cena
stočného pro letošní rok z důvodu snížení ztráty zvýšena o 3,50 Kč bez DPH. Cena stočného
pro rok 2020 tedy bude činit 31,09 Kč bez
DPH. DPH na stočné se letos bude snižovat
z 15 % na 10 %, cena za m3 včetně DPH bude
34,20 Kč.
zahájení výběrového řízení na zhotovitele
stavby nové hasičské zbrojnice.
dodavatele stavby Rekonstrukce veřejného
osvětlení – ulice Hlavní a Poňava, první etapu –
Zahumení, Luboše Zemana za cenu
1,997.394,94 Kč bez DPH.
zrušení zadávacího řízení na dodavatele
stavby Vyhlídka Paseky.
dar na nákup desinfekčních prostředků.
Zastupitelé vydali Změnu č. 2 ÚP Lelekovice
formou opatření obecné povahy dle správního
řádu.

INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad oznamuje, že v průběhu prázdnin bude z důvodu čerpání řádné dovolené
docházet k úpravě úředních hodin kanceláře
Obecního úřadu Lelekovice. Aktuální informa-

ce o úředních hodinách budou zveřejňovány
na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Obecní úřad upozorňuje, že poplatky
za komunální odpad, psy, nájmy pozemků,
nájmy hrobových míst a nájmy za infotabule
byly splatné do 30. 6. 2020. Po splatnosti výše
uvedených poplatků budeme nuceni přistoupit
k vymáhání pohledávek.
DODRŽOVÁNÍ OBECNÍCH VYHLÁŠEK
S příchodem letního počasí OÚ upozorňuje
občany na dodržování pravidel veřejného
pořádku a udržování čistoty na veřejných prostranstvích a hřištích:
NOČNÍ KLID
je stanoven na dobu od 22:00 do 6:00 hodin.
HLUČNÉ STROJE
Každý je povinen, zdržet se o nedělích a státem
uznaných svátcích veškerých prací spojených
s užíváním strojů a zařízení způsobujících
HLUK (sekačky na trávu, křovinořezy, motorové
pily, řezání dřeva, kácení stromů, apod.)!
PÁLENÍ
Je zakázáno vypalování suché trávy. Suché
rostlinné materiály lze spalovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí
kouřem. Pálení je povoleno v období celého
roku v úterý, pátek a sobotu, pokud na tyto dny
nepřipadá státem uznaný svátek. Je zakázáno
spalovat suché rostlinné materiály ve výše uvedené dny v době od 20:00 do 8:00 hod.
příštího dne (netýká se táboráků a grilování).
VENČENÍ PSŮ A VÝKALY
Zákaz venčení psů je na sportovištích a dětském hřišti u hasičky, zákaz platí i pro jízdu na
koních. Na veřejných prostranstvích a ve
společných prostorách jsou majitelé psů povinni vodit psy na vodítku, příp. s nasazenými
náhubky.
Výkaly zvířat je povinna osoba o ně pečující ze
všech veřejných prostranství ihned odstranit.
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EKODVŮR
Ekodvůr je již otevřen dle řádné otvírací doby pro
letní čas:
středa 16-18
sobota
9-12 hodin.
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v sobotu 11. 7.
Dovolená středa 19. 8.
„Děkuji“ neznámému dárci olejového filtru
a špinavých kanystrů. Při přehození odpadu
přes plot mimo pracovní dobu vzniklo znečištění
a především olejová skvrna hned u přípojky vody.
Irena Wolfová

JUBILANTI
V prvním pololetí letošního roku oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
Jiří Dvorský, Františka Krejčí, Pavel Mahovský,
Vladimír Pařízek, Milan Antonín, Božena Hanáková,
Marie Bartáková, Jan Hanák, Anna Nepevná,
Ladislav Vlachynský, Františka Chaloupková, Petr
Oslzlý, Pavel Alexa, Hana Hrochová, Růžena
Stejskalová, Naděžda Nešetřilová, Vladimír Staněk,
František Vrba, Naděžda Vávrová, Marie
Pulkrábková, Věra Kmentová, Ladislav Bartoš,
Antonín Liška.

Gratulujeme a přejeme zdraví, štěstí a životní
optimismus do dalších let.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
29. 8.
30. 8.

Den Ponávky
Výroční pouť na Vranov
Lelkovadlo – letní výzva
Pozvánka na zářijové akce:
5. 9.
OLYMPON 2020
12. 9.
Dětský duatlon
12. 9.
Hasičská soutěž
16. 9.
Senioři zájezd
16. 9.
Olympijský běh
19. 9.
Dětský biatlon
DEN PONÁVKY
Starostky a starosta obcí Česká, Lelekovice
a Vranov vás zvou na 21. Den Ponávky. V sobotu
29. 8. 2020 v 9 hodin sraz ve Vranově u hřbitova, pochodem pak dojdeme
zapomenutou pěšinou do Lelekovic, kde bude
připraveno občerstvení.

II. VÝROČNÍ VRANOVSKÁ POUŤ
Sraz poutníků v neděli 30. 8. v České u kapličky
v 7 hod., v Lelekovicích pak u kostela v 7:45.
Po mši sv. občerstvení na farní zahradě.
Zvou Sdružení Ponávka a farnost Vranov.
LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
V průběhu celých prázdnin až do 21. 9. je možno
trénovat, vyjíždět a hlásit dosažené časy v individuálním výjezdu dospělých i dětí na horském
kole na Lelkovadlo. Všechny děti, které se
zúčastní a přijedou na vyhlášení v neděli 27. 9.
budou odměněny.
https://lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/

OLYMPON 2020
VÝZVA VŠEM SPORTOVCŮM
„O putovní pohár obcí regionu Ponávka“
Svazek obcí Ponávka srdečně zve všechny
sportovní nadšence na již 2. ročník klání mezi
obcemi, v sobotu 5. 9. v areálu u hasičky
v Lelekovicích. Po vydařené loňské akci se pořadatelství na základě rotačního principu
pravděpodobně předává obci Česká.
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Obhájí Lelekovice svoje loňské prvenství a zůstane pohár na domácí půdě? Rozhodnout
můžeš i Ty!
Obec Lelekovice hledá zájemce o reprezentování naší obce v několika sportovních
disciplínách. Jednotlivci: běh na 60 m, skok do
dálky, běh na 1000 m, hod koulí, střelba ze
vzduchovky a mnoho dalších.
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Týmové sporty: volejbal MIX, fotbal, pétanque
a další.

Registrace opět pouze elektronicky na adrese:
www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2020

Více informací s odkazem na elektronickou přihlášku najdete na obecních stránkách.

ZÁJEZD SENIORŮ
Na středu 16. 9. byl přesunut z května zájezd
pro seniory. Letos se pojedeme podívat do
kraje Zlínského. Navštívíme závod IRISA ve
Vsetíně, kde vyrábějí ručně foukané vánoční
ozdoby, a dle počasí pak Valašské Meziříčí
či Pustevny a Rožnov pod Radhoštěm. Zájemci,
prosím, hlaste se na obecním úřadě. Cena
exkurze 50 Kč.

DĚTSKÝ DUATLON
TJ Sokol a Filip Ospalý pořádají Duatlon pro
děti a mládež do 15 let. Bude se konat v sobotu 12. 9. dopoledne na Skalce. Pravidla
a podrobný harmonogram najdete v přihlášce.
K závodům je nutné se dopředu přihlásit, přihlašování je již spuštěno.
Elektronickou přihlášku najdete na sokolských
a obecních stránkách.
OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 16. 9. odpoledne chystá sokol
v náhradním termínu závody pro děti, mládež
i dospělé. Prezence od 15:30 pro děti
a mládež. Start hlavního závodu dospělých
v 18 hodin. Registrace možná už nyní!

DĚTSKÝ BIATLON
Závod v běhu a střelbě laserovou zbraní podle
věkových kategorií. Začátek v 8:30 hod. v sobotu 19. 9. na Skalce.
Pravidla a podrobný harmonogram najdete
v přihlášce. K závodům je nutné se dopředu
přihlásit. Elektronickou přihlášku najdete na
sokolských a obecních stránkách.

Buď jedním z desetitisíců běžců, kteří vyběhnou
v jeden moment po celé České republice!
Všechny trasy jednotlivých závodů vedou
převážně po polních a lesních cestách a asi
jedna třetina po asfaltové cestě. Profil hlavního
závodu je mírně zvlněný, jen před koncem je
prudší stoupání s převýšením přibližně 30 m.
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MLADÍ HASIČI
Zdravíme všechny čtenáře!
Co nového u Mladých hasičů? Po uvolnění
vládních opatření jsme začali trénovat. Bohužel
bez možnosti jakékoliv konfrontace při
závodech. To se ale začíná zlepšovat.
Postupným rozvolňováním opatření dostávají
pořadatelé odvahu a již nám přicházejí první
pozvánky na závody. Budeme se je snažit v co
největší míře využít, ale vzhledem k začínajícím
prázdninám bude vše těžší skloubit s naplánovanými dovolenými a tábory. Takže uvidíme.
V každém případě jsme již i my připraveni organizovat už třetí ročník závodů v Lelekovicích.
Je to ještě daleko, ale moc se na ně těšíme.
Čas jarní přípravy jsme využili nejen na trénink,
rozvoj a zdokonalování pohybových dovedností.
Věnovali jsme se hodně i svému zázemí. Určitě
jste tuto skutečnost všichni, kdo chodíte na
hřiště za hasičkou, zaregistrovali. Děti, trenéři,
rodiče i sourozenci s obrovskou chutí pomohli
podstatným způsobem zlepšit a doplnit potřebné překážky pro všechny družstva, nejvíce pro
naše dorostence, kterým jsme dlužili dokončení
kladiny, okna, bariéry a další výbavy. Opravili
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jsme střechu domečku, do kterého nám začalo
zatékat. Takže chceme poděkovat všem, kteří se
aktivně zapojili. Uklidili jsme odpadky na celém
hřišti a zametli tartanovou dráhu od kamínků.
Zde jsme bohužel hned druhý den zjistili, že
tato snaha je marná. Někdo nezahálel a hned je
naházel zpět. Děkujeme! Chtěli bychom touto
cestou poprosit, aby rodiče vysvětlovali všem
svým ratolestem, že kamínky do dráhy nepatří
a že se po nich opravdu špatně běhá a může to
být nebezpečné!
Dále, postavené překážky slouží k tréninku
mladých hasičů. Obecně nám nevadí, že děti,
které si tam chodí hrát, si zkouší jejich
překonávání. Upozorňujeme ale, že je to na
jejich vlastní nebezpečí. Překážky nejsou
jednoduché a jejich správné překonání
vyžaduje nácvik.
Nesmí ovšem docházet k situacím, kde hrozí
poškození těchto překážek, poté se nemohou
někteří divit, že děti, když už si daly tu práci
s jejich opravou a výstavbou, je chtějí bránit.
Opět požádáme o podporu vás všech,
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vysvětlete svým dětem, že se ke svému okolí
mají chovat slušně a neničit je. My jsme svým
svěřencům zase vysvětlili, že by k obraně
překážek mělo docházet pouze slušnou
formou. Žádáme všechny uživatele tohoto prostoru, aby toto respektovali. Určitě je tam místa
dost a vejdeme se tam všichni.
Naše tréninky probíhají vždy v pondělí a v pátek
od 17 do cca 19 hodin. V tuto dobu vyžadujeme

více tolerance při využívání tohoto sportoviště.
Děkujeme.
Přejeme všem pohodové prázdniny, úžasné
zážitky na dovolených a těšíme se na podporu
na závodech 12. září 2020. Věřte, bude na co
koukat, program bude tentokrát nejen na
dopoledne. Přejeme silnou vůli v tomto období.
Kolektiv trenérů

13

7_8_2020 k tisku.qxd

22.6.2020

11:53

Page 14

AC LELEKOVICE
Po zdravotní krizi se lelekovický fotbal opět
probudil. Bohužel veškeré nižší fotbalové
soutěže byly na jaře zrušeny a ukončeny. Nikdo
v jednotlivých soutěžích nepostupoval ani
nesestupoval. Ani vítězové nebyli určeni. Příští
sezona 2020-21 začne opět koncem prázdnin.

dva turnaje byly na programu koncem června po
uzavírce zpravodaje.

Všechny týmy začaly postupně v polovině května
trénovat a připravovat se na další ročník.
Soutěžit a hrát se však musí. To děti a mládež
baví samozřejmě nejvíc. Proto se také v květnu
a červnu sehrálo pár přátelských utkání
a turnajů.

„A“ tým mužů má mnoho novinek. Po ročním
angažmá skončil trenér René Wagner. Našim
hráčům dal mnoho. Děkujeme mu za jeho odvedenou práci a přejeme mu hodně štěstí
a sportovních úspěchů v pokračující trenérské
činnosti v Kuřimi. Novým trenérem se stal náš
rodák, hráč třetiligového Blanska a borec
s ligovými zkušenostmi – Jirka Huška. A to je
skvělá zpráva. A není jediná. Zadní řady mužstva
posílí navrátivší se bývalý trenér Mario Rossi
v roli hráče a také bývalý ligový hráč Tomáš
Abraham s obrovskými i mezinárodními
zkušenostmi (Hrotovice, Třebíč, Boby Brno,
Poštorná, StavoArtikel Brno, Denizlispor, Xanthi,
Slovácko, Wacker Innsbruck, BadVoslau).

Mladší přípravka téměř každý týden sehrála
přátelská utkání. Několikrát s Medlánkami, také
s Kuřimí a Slatinou. Začátkem června společně
se Zbrojovkou pořádala v našem sportovním
areálu turnaj čtyř družstev. Přijely týmy
Zbrojovky, Olomouce a Slovácka. Kdo si myslel,
že naši malí borci dostanou „nakládačku“, ten se
velmi zmýlil. Lelekovice sehrály poměrně vyrovnaná utkání a některá byla i vítězná. Pro naše
malé naděje to byla opravdu velká porce přijaté
zkušenosti a obrovská motivace do dalších
sportovních let.
Starší přípravka se účastní turnaje čtyř družstev.
S Lelekovicemi tak soupeří Jedovnice, Ochoz
a Bukovinka. První turnaj v Kotvrdovicích naši
mladí fotbalisté ovládli a po třech výhrách se
pyšnili celkovým vítězstvím. Druhý turnaj jsme
pořádali v sobotu 13. 6. doma v Lelekovicích.
Uhráli jsme dvě vítezství a jednu porážku. Další
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Starší žáci také nezahálejí. Sehráli doma kvalitní
souboj s Obřany, chystají další přáteláky a ladí
formu na další sezónu.

První červnový přátelák pod taktovkou Jirky
Hušky naši borci zvládli a v Nedvědici zvítězili
hokejově 7:5.
V příštím soutěžním ročníku v 1. B třídě se tedy
muži po roce a půl konečně předvedou na hřišti
v našem krásném zrekonstruovaném areálu na
Poňavě.
Tak hodně štěstí všem našim družstvům!
LeleOléé!
Ivo Barták
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