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LELEKOVICE

leden
únor

Z P R AVO DA J O B C E 2 019
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

PF 2019
Vážení spoluobčané,
podobně jako předchozí léta, také právě končící
rok 2018 přinesl věci kladné i ty méně pozitivní. Ty
první naštěstí výrazně převažovaly. V obci se
událo mnoho úspěšných akcí a projektů, za které
každému, kdo se na nich jakkoliv podílel, děkuji.
Za práci v uplynulém roce si poděkování zaslouží
zastupitelstvo obce a zapomenout nemohu ani na
všechny příspěvkové organizace a spolky.
A největší dík patří minulému starostovi, panu
Jaroslavu Divišovi. Za všechny úspěchy, kterých
obec v roce 2018 dosáhla, bych zmínil alespoň
zisk první ceny v soutěži Komunální projekt roku
v kategorii sport a veřejné zdraví za hřiště
u hasičky, dokončení dostavby mateřské školy,
nebo výměnu veřejného osvětlení. Množství
úspěšných akcí se událo i v jiných oblastech a já
bych nechtěl na nikoho, kdo se na rozvoji a zvelebování naší obce jakkoliv podílel, zapomenout.

Zřejmě mezi námi není nikdo, kdo by si nekladl
otázky: co mě v novém roce čeká, na co se mám
připravit, bude nový rok lepší, než ten předchozí?
Osobně bych si do roku 2019 přál, aby se nám
podařilo realizovat všechny naše další, společné
cíle bez toho, aby se to jakkoliv negativně dotklo
kteréhokoliv občana naší obce. Velmi bych
si přál, aby pro každého obyvatele Lelekovic
byl život zde stále lepším a aby naše obec byla
kvalitním, kulturním a příznivým místem k životu
i podnikání.
Zároveň bych Vám chtěl také všem popřát, aby
pro Vás byl nadcházející rok 2019 plný osobní
a rodinné pohody, pevného zdraví, optimismu,
vzájemného porozumění a naděje. Protože jak
řekl Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení,
že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco
smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Aleš Mikauš, starosta obce
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FOTOSOUTĚŽ 2018
Obec vyhlásila na jaře 2018 fotografickou
soutěž k 730 letům od první písemné zmínky
o obci. Děkujeme všem fotografům za účast.
K předání drobných cen autorům vítězných
snímků dojde v pondělí 14. 1. 2019 v 17:00
v sále na obecním úřadě společně
s otevřením výstavky všech fotografií.

Neodborná porota vybrala tři nejlepší
fotografie v kategoriích – krajina, dokument
a ostatní. Udělila také zvláštní cenu poroty.
Především v kategorii krajina bylo rozhodování
velmi těžké.

KRAJINA
1. místo – Ponávka 4 – Pavel Pacek
2. místo – Přes louky do stínu lesa
– Ondřej Culek
3. místo – Další krásný den končí – Ivo Barták

DOKUMENT
1. místo – Pouť ke svatým Filipovi a Jakubovi 15 – Pavel Pacek
2. místo – Pouť ke svatým Filipovi a Jakubovi 20 – Pavel Pacek
3. místo – Lelekovská mája – Eva Pavlíčková
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OSTATNÍ
1. místo – Stříbrné perly – Ondřej Culek
2. místo – Mravec – František Kluknavský
3. místo – Poklady lelekovických hájů –
chráněná okrotice bílá – Ondřej Culek
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V hlasování veřejnosti zvítězil – ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY – Hlavní – Ondřej Skutka

ROZSVÍCENÍ STROMU

4

Již třetí rok se nám v obci díky sdružení
Krásné Lelekovice usadila příjemná tradice
rozsvícení vánočního stromu. Lidé z Lelekovic
a okolí měli první prosincový den možnost
setkání, které zdobil kulturní program a drobné občerstvení.

Před samotným rozsvícením se na náměstí
i tentokrát rozezněly dechové nástroje žáků
Pavla Vydry. Velký aplaus si zasloužily také
děti z mateřské školky pod vedením Marie
Provazníkové. Zazpívaly společně s lelekovickými seniorkami a učitelkami MŠ.

Celou akci svým přáním k prožití klidných
vánočních svátků zahájil starosta Aleš Mikauš.

Svým oblíbeným „sportem“, spočívajícím
v přípravě svařáku a punče v mrazivém počasí,
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se prezentoval spolek KuLe. Tímto způsobem
bylo rozdáno více než 300 kelímků horkých
nápojů, financovaných radnicí, a organizátoři tak
mohli být opět spokojeni s Vaší hojnou účastí.

Moc se těšíme na další spolupráci, zároveň
bychom vyzvaly ostatní seniory k další spolupráci. Vítáme Vás mezi nás!

Osobně mám radost, že i nadále se touto tradicí
daří držet přátelskou a rodinnou atmosféru.
Lidé mají možnost vzájemného setkání, které
k vánočnímu času neodmyslitelně patří. Pevně
věřím, že i v příštích letech zůstane rozsvícení
příjemným zpestřením adventního času pro
mnohé z Vás.

Jako každým rokem se na začátku prosince
v naší obci na náměstí rozsvítil vánoční
stromeček. Pro obyvatele naší obce, kteří se
přišli podívat, bylo připraveno malé pohoštění
a doprovodný program. V letošním roce ho
zpestřilo vystoupení dětí z naší mateřské školky,
kterým zdárně sekundovaly jejich babičky.
Společně zazpívaly několik vánočních písniček.
Všemu předcházelo několik týdnů společného
nacvičování. Jejich vystoupení bylo povedené
a doufáme, že ne poslední! Všichni si ho náramně užili. Těšíme se na to, čím nás třeba překvapí
příští rok.

Ondřej Krejčí, za spolek KuLe – Kultura Lelekovice

Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní
ředitelce a všem učitelkám mateřské školy za to,
že nás vyzvaly, abychom si přišly zazpívat s těmi
nejmenšími při rozsvěcování vánočního stromu.
Čas strávený s kolektivem i s dětmi byl výborný.

Seniorky

Babičky

CHARITATIVNÍ JARMARK
Milí jarmareční přátelé!
Výsledek našeho letošního snažení je
famózní. Pro ty, kdo ještě neví, oznamuji,
že výtěžek činí 136.138 Kč. Dobře si
vzpomínám, že když jsme poprvé překonali
hranici třiceti tisíc, byli jsme v úžasu. Těžko

tehdy někoho z nás napadlo, že je možné se
dostat o řád výš. Chci všem moc poděkovat.
Tvoříme pestrou mozaiku charakterů, schopností a darů. Není tedy divu, že výsledkem je
dílo bohaté na krásu i kvalitu. Vybraný
finanční obnos je jen jeho součástí. Jsme
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všichni živým důkazem, že se lidé nemusí jen
donekonečna hádat, že nemusí pasivně
přihlížet úpadku politické kultury a doma
u televize navždy rezignovat. Když je dobrá
vůle, můžeme měnit svět. Jde to pomaloučku,
ale společně jsme to zažili. Děkuji, že jste též
přijali nabídku oslavit na jarmarku výročí
republiky. Ty krásné trikolóry na bílých
košilích…

běhu – tentokrát pro vodu, konaného v sobotu 24. 11. na Pasekách.

Tak zase za rok... doufám... a ten lepší svět
můžeme zkoušet každý den…
Jitka Baumannová

K výtěžku Jarmarku přispěli dobrovolným
startovným i účastníci třetího charitativního

CO SE DĚJE NEJEN ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
SLAVILI JSME 100 LET NAŠÍ
REBPUBLIKY, KDY A JAK?
V pátek 26. 10. 2018 jsme se s celou školou
vydali na Plástky, kde na nás již čekali zaměstnanci obce, děti ze školky a několik rodičů.
Našim úkolem bylo zasadit školní lípu
k připomínce tohoto výročí. Dospělí nachystali
jámu na kořenový bal a děti nejprve vložily ke
kořenům své vzkazy pro příští generace. Tomu
předcházel společný zpěv naší hymny.
Zasypávání obnažených kořenů hlínou bylo
provázeno hlasitým čtením vzkazů a poselství
jednotlivých tříd. Za jejich myšlenky by se
nemusel stydět ani žádný renomovaný filosof!
Nakonec jsme strom zalili vodou, kterou si děti
samy vynesly až na Plástky, aby si každé kapky

„Moudrá lípa Čechům praví, aby se vždy
měli rádi!“

MIKULÁŠ
Přesně před rokem byl ve zpravodaji článek
o Mikuláši ve škole. S dovětkem, že se za rok
zase těšíme. Co tedy myslíte? Došel i letos do
školy Mikuláš s čerty a anděly?
Ano, došel, měl družinu složenou převážně
z čertů, ale našlo se i několik andělů.
Nezapomněl s sebou vzít Knihu hříchů.
Hříšníků bylo dost, ale po slibu, že se polepší,
čerti nikoho neodnesli. Naopak všechny děti
dostaly perníčky, co nám napekly naše
úžasné obětavé maminky. Moc děkujeme.
A Mikuláši… ...zase za rok.

náležitě cenily. Společná písnička „Ach synku,
synku“ udělala závěrečnou tečku za malou školní slavností a všichni se vraceli ke škole se
skandováním jednoho z poselství:
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Do nového roku Vám všem přejeme tolik šťastných chvil lásky, porozumění a tolerance jako
je jehličí na naší školní borovici…
Alice Kis a všichni ze základky
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 12. prosince proběhlo již čtvrté
předvánoční setkání seniorů. Jsme rády, že se
každoročně na tuto akci sejde více a více
občanů naší obce a věříme, že příští rok již
bude možno otevřít dřevěnou zástěnu a propojit oba sály nad samoobsluhou.
Cimbálovka Šmytec nasadila velmi vysokou
laťku a bude těžké najít stejně dobrou kapelu
pro příští rok. Děkujeme panu starostovi za
podporu této akce, ať už finanční nebo osobní.
Krásné Lelekovice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY

prostředky za energii a zamezí světelnému
smogu.

Byla dokončena projektová dokumentace
k opravě komunikací ke školce a na Pasekách.
Připravujeme podání žádosti o dotaci na
opravu místních komunikací, kterou vypsalo
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Soukromý investor připravuje v souladu
s územním plánem výstavbu rodinných domků
v lokalitě Chmelníky. K obsluze těchto domků
investor vybuduje komunikaci, kterou pak
bezúplatně předá do užívání obci. Současně
bude zachována účelová panelová komunikace pro obsluhu průmyslové zóny.

V prvním kole zadávacího řízení na stavbu
šaten na Poňavě nebyl vybrán žádný dodavatel. Přihlásily se dvě firmy, obě však překročily
zadanou maximální cenu.
Koncem října byla dokončena instalace
nového osvětlení, které obci ušetří značné

INFORMACE Z OÚ
POPLATKY V ROCE 2019
Vážení občané, v roce 2019 budou v obci
Lelekovice vybírány poplatky dvěma způsoby:
– hotově do pokladny OÚ v úřední dny Po, St
od 4. 2. do 30. 6. 2019
– bankov. převodem na účet č. 4829641/0100
Variabilní symbol – rodné číslo poplatníka
Specifický symbol pro PDO – 1340
pro psy – 1341

26. ledna 2019 se na sokolovně koná již
23. reprezentační ples obce, všichni jste
srdečně zváni. Vstupenky bude možno zakoupit v kanceláři OÚ od 21. 1. 2019.
Aleš Mikauš

POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za komunální odpad je stanoven
na 500 Kč za osobu.
Osvobozeny od poplatku jsou děti do
10 let 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.
Identifikátorem poplatníka je rodné číslo
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(OZV 2/2012 – o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu).
KAŽDÝ POPLATEK ZA POPLATNÍKA
(fyzickou osobu) JE NUTNÉ ZASÍLAT
SAMOSTATNĚ!
POPLATEK ZE PSŮ
Jeden pes 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
Poplatek platí držitel za psy starší 3 měsíců.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATKU
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
(Obecnímu úřadu Lelekovice) vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti, například
v důsledku změny pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu, rodinného domu nebo úhynu psa, změny
držitele psa.

Zubní lékařka MUDr. Růžičková oznamuje, že
od ledna 2019 má v pondělí upravenu ordinační dobu a to od 12:00 hod. do 17:30 hod.
EKODVŮR
Stále je otevřeno dle zimního času – středa
16:00 - 17:30, sobota 9:00 - 12:00. Stavební
odpad se v zimním období neodebírá.
Kontejner na suť bude přistaven 1. 4. 2019.
Všem občanům přeji hodně úspěchů.
Irena Wolfová

JUBILANTI
V minulém půlroce slavili významné životní
jubileum tito spoluobčané – Jaroslav Vrtík,
Lubomír Kincl, Ladislav Preisler, Růžena
Měchurová, Josef Holzbecher, Milan
Neumeister, Eva Hrochová, Jaroslav Tesař,
Václav Saida, Nina Pecháčková, Viera
Hrazdírová, Zdenka Hlaváčová, Jarmila
Goliášová, Edita Helmová, Bohdan Tomeček,
Ludmila Kupková, Jana Obručová, Jan Augustin,
Jaroslava Kinclová, Zdeněk Chlup, Emilie Teplá,
Jana Procházková, Jiří Otruba, Marta Švejdová,
Hana Kyselková, Luboš Balabán, Františka
Svobodová, Jiří Chlubný, Eva Šmídová, Miluška
Večeřová, Osvald Nepevný, Stanislav Štěpánek,
Helga Martincová, Pavel Sedláček, Lýdie
Mahovská, Valeria Ullmannová, Vladimíra
Havlíčková

Gratulujeme
O vrácení přeplatku je možné požádat na základě Žádosti (formulář je na stránkách obce
nebo v kanceláři OÚ) v případě, že dosahuje
nejméně částku 100 Kč.
STOČNÉ
Vyúčtování za stočné – faktury za období
7–12/2018 občané obdrží koncem ledna
2019. Faktury za vyúčtování stočného lze
uhradit hotově do pokladny OÚ nebo na účet
Sberbank 4200201956/6800.
Var. symbol – číslo faktury (nutno dodržet ve
tvaru tak, jak je uvedeno na faktuře).
Specifický symbol – číslo popisné.
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V listopadu se krásných sta let dožila nejstarší
občanka Lelekovic Ludmila Šlapanská. Kromě
rodiny se ke gratulantům připojili i Aleš
Mikauš, Eva Zelená a Hana Mikaušová za
obec. Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenost do dalších let.
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OSVĚTOVÉ OKÉNKO
TRVALÝ POBYT V OBCI ZNAMENÁ VÍCE
PENĚZ DO ROZPOČTU OBCE
Na posledním listopadovém veřejném jednání
zastupitelstva obce byl občanem Lelekovic
vznesen dotaz na počet obyvatel Lelekovic, kteří
zde prokazatelně bydlí, ale nejsou zde trvale
hlášeni.
Z těchto osob neplynou ze státního rozpočtu do
rozpočtu obce žádné finanční prostředky. Avšak
tito lidé využívají infrastrukturu obce, jezdí po
místních komunikacích a chodí po chodnících,
které se opravují, udržují, účastní se akcí pořádaných obcí.
Taktéž komunální odpad je likvidován, aniž by
většina těchto spoluobčanů na svoz a třídění
odpadu přispěla. Ano, za odpad se platí tam,
kde má člověk trvalé bydliště. Lidé, kteří zde nejsou trvale hlášeni, ale trvale zde bydlí a odpad
produkují, tak mohou přispět na svoz odpadu
obci například darem. Těchto občanů je však,
coby na prstech jedné ruky spočítal…
Oficiálně bylo k 1. 1. 2018 v Lelekovicích
hlášeno k trvalému pobytu 1852 osob. Obec
nemá žádnou možnost zjistit, kolik dalších
občanů zde bydlí a není zde trvale hlášeno.
Údaje z naší čistírny odpadních vod ale mohou
poskytnout určitou představu. Dle množství
odpadních vod a spotřeby vody na osobu a den
(vychází z dlouhodobých měření a vyhlášky) je
možno hrubě odhadnout, že v Lelekovicích žije
o 150 – 200 osob více než je hlášeno.
Předpokládejme, že jen 100 osob zde trvale žije
a není nahlášeno.

Pokud by tyto osoby byly nahlášeny k trvalému
pobytu u nás, znamenalo by to pro obec
v roce 2018 vyšší příjmy ze státního rozpočtu
o 1.340.030 Kč. V roce 2019 by pak šlo již
o částku asi 1.436.900 Kč. To není málo, že?
Při 150 nenahlášených obyvatelích už šlo v roce
2018 o 2.010.450 Kč, v roce 2019 pak asi
o 2.155.350 Kč.
Obec bohužel nedisponuje žádnými možnostmi
jak občany přinutit k přepsání trvalého bydliště.
Ale věříme, že se obec v posledních letech
a především svými plány do let budoucích snaží
o soustavné zlepšování podmínek pro život
v Lelekovicích a doufáme, že většina občanů si
uvědomuje, že nic není zadarmo a i drobný
příspěvek za jejich trvalý pobyt může napomoci
obci k uskutečnění dalších plánovaných investic
či oprav.
Chtěli bychom apelovat na všechny občany,
kteří v Lelekovicích žijí a nejsou zde trvale
hlášeni, aby přehodnotili své rozhodnutí ohledně svého trvalého pobytu a do Lelekovic se
nahlásili.
Děkujeme. Vaše obec

Více informací o rozdělení daní vybíraných
státem a rozdělovaných zpět obcím najdete na
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce2018-31944
Informace o množství peněz na jednoho obyvatele obce přicházející z rozpočtu byly čerpány
z podkladů kraje.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
5. 1. 2019
6. 1. 2019
9. 1. 2019
20. 1. 2019
26. 1. 2019

Tříkrálová sbírka
Tradiční vánoční koncert
Zájezd do Prahy za Kupkou
Taneční pro dospělé
Obecní ples

2. 2. 2019
6. 2. 2019
2. 3.2019

Karneval na sokolovně
Přednáška – dentální hygiena
Masopust
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne
v sobotu 5. 1. 2019 od 10:00 hodin.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert se uskuteční
v lelekovickém kostele v neděli 6. 1. 2019
v 17:00 hodin.
ZA KUPKOU DO PRAHY
Pro přihlášené účastníky výletu vlakem do
Prahy za Kupkou budou podrobné informace
uveřejněny po Novém roce na nástěnce
Krásných Lelekovic a obce. Do Prahy
pojedeme vlakem v 7:13 z České, přestup
v Židenicích. Odjezd z Prahy v 16:50. Starosta
obce Aleš Mikauš přislíbil uhrazení jízdného.
Děkujeme. Žádáme všechny přihlášené,
pokud se nebudou moci zúčastnit, nahlaste
tuto skutečnost 2. 1. 2019 na OÚ.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Taneční studio STABIL STUDIO pořádá
v sokolovně na Skalce Taneční kurz pro
dospělé – začátečníci. Každou neděli od
20. 1. do 24. 3. 2019 od 17:00 do 18:30.
Přijďte si vyzkoušet nezávazně první lekci zdarma. Cena kurzu 2.800 Kč/pár a 9 lekcí. Info:
www.stabilstudio.cz, tel.: 739 359 688,
e-mail.info@stabilstudio.cz
OBECNÍ PLES
23. ročník obecního plesu v sokolovně na
Skalce se koná v sobotu 26. 1. 2019 od 20:00
hodin. K tanci i poslechu hraje kapela Jiřího
Helána, vystoupí žáci ZŠ. Občerstvení, teplá
kuchyně. Vstupenky možno zakoupit na obecním úřadě od pondělí 21. 1. 2019.
KARNEVAL
TJ Sokol zve v sobotu 2. 2. 2019 v 15:00
všechny děti a jejich rodiče na karneval
v maskách konaný na sokolovně.

TJ SOKOL LELEKOVICE
Také v závěrečném čtvrtletí roku 2018 bylo
v sokolovně rušno. Pokračovalo cvičení
žactva, rozehrané soutěže a turnaje volejbalových družstev s již tradičními účastníky.
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V rámci prospěšné činnosti občanům se konala 3. listopadu v sokolovně se spolkem
Krásné Lelekovice a skautským oddílem
Sedmikrásky dříve úspěšná burza s bleším

ZP 1_2_2019 tisk.qxd

15.12.2018

23:16

Page 11

trhem. Zájem občanů však nebyl velký a tak
pořadatelé s pokračováním již neuvažují.
Country bál pořádaný 20. října v sokolovně byl
vydařený podnik, na kterém účinkovaly dva
hudební soubory – BOINS Modřice a skupina
FLEK Brno. Mnozí návštěvníci přišli i ve
stylovém oblečení. A také si stylově zatančili.
V průběhu večera hostující taneční skupina
HONKY TONK skvěle předvedla v rámci programu svoje country taneční vystoupení, které
diváci patřičně ocenili. Vedoucí skupiny potom
zájemce některé tance naučila. Pořadatelé jen
s lítostí konstatovali, že na tak pěknou zábavu
mohlo přijít víc, než jen asi 70 návštěvníků.
Mikulášské dopoledne v sobotu 1. prosince
v sokolovně se obzvláště povedlo. Nápaditá
výzdoba sálu připomínající večerní nebeskou
oblohu a pekelný vchod do čertovského
podsvětí s patřičným ohništěm pod kotlem
navodilo tu správnou atmosféru pro příchod
Mikuláše a vzbudilo u dětí zvědavost i trochu
napětí. A dětí s rodiči přišlo nebývale mnoho.
Proto také jeden z největších pekelníků
procházel sálem, ale nikoho nestrašil, jen přátelsky dohlížel tak, aby se děti nebály. Než
přišel Mikuláš, hlavní anděl s funkcí moderátora Marcela Leciánová v doprovodu dalšího
anděla uvedla program. Ten začal promítáním

televizních večerníčků s oblíbenými příběhy
Králíků z klobouku. A potom přišel slavnostně
Mikuláš - Marek Šlapanský s čertovskou
družinou a začal nadělovat dárky. Měl také
knihu hříchů malých hříšníků a k tomu dva
čerty s připravenými pytli na jejich případné
odnesení do pekelné říše. Naštěstí je
nemuseli použít, protože prohřešky byly malé
a sliby o nápravu veliké. Andělé se činili
s přímluvami. Mikuláš tak mohl nadělovat
dárky, ale někdy chtěl znát jméno, nějakou
básničku, nebo aspoň říkanku. Protože byl
Mikuláš k dětem přívětivý, tak se nebály ani
čertů. Některé se možná trochu bály, ale
neprozradily to. Pro jistotu se držely maminky,
některé se přitulily i do náruče, ale všechno
nakonec dobře dopadlo. Dárky byly rozdány,
z dětských očí zářila radost a na úplný závěr
velmi zdařilého Mikulášského dopoledne byla
dětem ještě promítnuta pohádka O krtečkovi.
Dárkové balíčky přinesli pro své děti rodiče
i s napsanými hříchy, dárky však dostaly od
Mikuláše s přispěním obce také ostatní děti.
A protože se setkání s Mikulášem všem velmi
líbilo, rozhodli pořadatelé, že tuto bývalou
tradici opět zavedou. Tak byla zakončena
v letošním roce činnost Sokola. V novém roce
přeje výbor tělocvičné jednoty všem občanům
a příznivcům pevné zdraví a spokojený život.
Zdeněk Chlup

JSDH LELEKOVICE
Vážení spoluobčané, do uzavírky zpravodaje
vyjela naše jednotka k 25 událostem
– 16 požárům, 6 technickým pomocem,
dvěma záchranám osob a jedna událost byla
kvalifikována jako planý poplach. 4 požáry byly
na území naší obce, deset ve městě Kuřim
a v obci Česká jsme likvidovali požáry dva. Při
šesti technických událostech pomáhali hasiči
v obci Lelekovice a dvakrát byli povoláni
k záchraně osob a zvířat. Jednotka také vyjela
k nahlášenému požáru lesa do Kuřimi, který
však byl překlasifikován jako planý poplach.

Jako každý rok se jednotka účastnila pravidelných školení, výcviků, věnovala se údržbě techniky a pomáhala s výchovou svých mladých
nástupců. Rád bych za letitou podporu
poděkoval zastupitelstvům obcí Lelekovice
a Česká, jmenovitě bývalému starostovi obce
Lelekovice, panu Jaroslavu Divišovi, který
výjezdovou jednotku hasičů vždy podporoval.
Rovněž děkuji sponzorům, z řad firem
i občanů, za finanční podporu, které se
hasičům od nich dostává. Na tomto místě je
třeba poděkovat zejména společnosti
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Opticontrol a společnosti AQUAL, které místní hasiče každoročně podporují buď formou
věcných darů, nebo finanční částkou.

než jednou přijet pozdě. Vždyť včasná pomoc
může snížit pravděpodobnost ohrožení lidských životů, majetku i zvířat.

Znovu bych rád 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,

Závěrem vám všem přeji mnoho úspěchů
v dalším roce. Kolegům hasičům a jejich rodinám děkuji za jejich trpělivost, sebezapření,
obětavé
nasazení
a mnohdy nelehkou práci, kterou společnými
silami vykonáváme.
Pavel Krejčí, velitel JSDH

MLADÍ HASIČI
Jak to již na Nový rok bývá i my si dovolíme
trochu bilancovat.
Rok 2018 byl pro nás významný hlavně z důvodu stabilizace výsledků. V podstatě se nám
všechny naše plány přes drobné problémy
podařilo splnit beze zbytku. Děti bojovaly vždy
o čelní příčky nejen v jednotlivých soutěžích,
ale i v konečných výsledcích obsadily čelní
pozice. Třešničkou na dortu se stala naše
účast na krajském kole celostátní HRY PLAMEN. Hurá! Hurá! Hurá! Toto je také samozřejmým cílem pro rok 2019 a navíc chceme
urvat jednu z medailí.
Co se týče členské základny, tak se náš tým
dokonce rozrostl o nejmenší členy v kategorii
přípravky a je tedy velká šance, že na naše
mladší žáky příští sezonu naváže další generace sportovců. Toto jsme popravdě ani sami
nečekali.
Mimo splnění výsledkových cílů obou
družstev, je dalším obrovským úspěchem
splnění závazku uspořádání soutěže v naší
obci. To se nám podařilo dokonce na jedničku
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a máme tímto dán jasný plán pro další rok(y).
Chceme, abyste měli možnost pravidelně
vidět děti na domácím poli. Nic by nemělo
bránit tomu, aby se závod stal tradičním
článkem pořádané ligy a byl pravidelným řádkem v seznamu sportovních akcí na území
naší obce.
V podzimní části se toho moc neděje. Podzim
a zima je brán spíše herním způsobem tak,
aby děti přišly i na jiné myšlenky a více je to
bavilo. S dětmi pracujeme na jejich motorických a silových dovednostech v rámci
možností, které nám poskytuje tělocvična naší
základní školy. Děkujeme vedení školy
za jejich podporu v podobě poskytnutí těchto prostor.
Doplňkem je naše již tradiční účast na
halových závodech štafet 4× 60 m. Přestože
nejezdíme s velkou ambicí, je úžasné vidět
progres ve výkonech našich dětí všech kategoriích. Děti nedosahují pravidelně na
medailová umístění, ale jsou chápány jako
velmi zdatní sportovci a i družstva se
zkušenostmi z republikových závodů s lehkou
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obavou sledují „jestli jim náhodou“ nějakou tu
placku nevyfoukneme. Na tyto soutěže
jezdíme hlavně sbírat zkušenosti a pokukovat
jak to dělají ti opravdu nejlepší. Na podzim si
naše družstva přivezla šesté, a dvě osmá
místa. V podstatě ze všech kategorií, kterých
jsme se zúčastnili. Na víc jsme opravdu
neměli, ale zařadili jsme se těsně za špičku.
Jen pro představu během dne odstartuje
celkem cca 130 štafet. A závodů se zúčastní
kolem 350-400 sportovců, je to opravdu
neskutečný šrumec. K vidění jsou výkony
začátečníků až po opravdu vynikající výkony
„profesionálů“. Kdo by měl zájem podívat se
na opravdu zajímavé sportovní výkony, v pro
tento sport netradičním prostředí uzavřené

tělocvičny, má možnost 27. 1. 2019 na staré
sportovní hale na ul. Vodova od 9:00.
Za rok 2018 děkujeme: obci, jejímu zastupitelstvu a sponzorům za celoroční podporu, bez
které bychom celou organizaci našeho
družstva zvládali opravdu velmi těžko.
Děkujeme dětem, trenérům i rodičům za
přístup.
Do roku 2019
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, splněná přání a předsevzetí.
Pavel a Patricie Petrovi, za kolektiv trenérů

AC LELEKOVICE
Podzimní část fotbalové sezóny 2018-2019
skončila a je čas se za ní ohlédnout. Byla velmi
úspěšná.
Především je nutné podotknout, že zájem
o kopanou v našem mikroregionu narůstá.
Počet členů i počet družstev se zvyšuje a to je
velmi příjemné zjištění. V současné době
máme pět družstev. Kromě „Áčka“ mužů
i mladší žáky, starší přípravku, mladší

přípravku a minipřípravku. Kluků i holek ve
věku 5-18 let je zaregistrováno přes 70.
Kromě domácích tvoří významný podíl hráči
z České, nemálo je borců z Ivanovic, Brna
či Vranova.
V tabulce městského přeboru Brno-město
jsou muži AC Lelekovice po podzimu celkem
suverénně na prvním místě s náskokem
7 bodů na druhého. Cíl je jistý. Postoupit do
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krajské 1. B třídy. Máme skvělého trenéra,
spoustu šikovných mladých i starších hráčů
a skvělou partu. Hrajeme pěkný fotbal, tak to
snad vyjde. Jaro ukáže.
Stejně velkou radost nám v městském přeboru
dělají i mladší žáci. Také opanují v tabulce
první místo o šest bodů před druhým. Jsou
bez prohry a se skórem 48:5.
Kluci a holky ze starší přípravky bohužel těžce
snášejí ve velmi náročné skupině jednu vysokou prohru za druhou. Hrají většinou proti
o rok starším a o hodně lepším protihráčům.
Náš tým byl totiž velmi necitlivě nalosován do
skupiny, do které výkonnostně nepatří. Věříme,
že nám městský svaz vyjde vstříc a na jaro nás
přelosuje do skupiny D, kde již určitě okusíme
chuť vítězství.
Mladší přípravka hraje pravidelně vyrovnaná
utkání a po podzimu okupuje střed tabulky.
Zde vyrůstá základ pro naši fotbalovou
budoucnost a je plný nadějí.
Minipřípravka se zatím soutěží neúčastní.
Přátelská utkání však ukazují sílu a nadšení

těch nejmenších. Tato základna se rozrůstá
a těší nás nejvíc.
Jedinou naší mrzutostí je absence trenéra
těch nejmenších. Zoufale jednoho či lépe dva
hledáme nejlépe z řad tatínků, dědečků
či strýců a to pro vedení těch malých,
šikovných a nadšených kluků z minipřípravky.
Je to krásná práce s dětmi. Rádi zaškolíme.
Najde se někdo?
Nové zastupitelstvo obce Lelekovice odsouhlasilo vypsání výběrového řízené na dodavatele
stavby nových šaten u hřiště Na Poňavě
v Lelekovicích. Po zpracování projektu, vydání
všech stavebních povolení je také požádáno
o dotaci u MŠMT, nic tedy nebrání realizaci stavby. Ta by měla být zahájena od nového
roku a teoreticky do konce září hotová. Tak
snad to všechno vyjde a začátek příští sezóny
2019-2020 bude víc než slavnostní.
Fotbalový klub z Lelekovic děkuje všem
hráčům a činovníkům za báječnou reprezentaci a přeje všem svým členům a příznivcům
šťastný nový rok 2019.
Ivo Barták
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