Z OBECNÍ KRONIKY
Pokrač. r. 1958: Na lánu řepy JZD bylo zjištěno velké množství
mandelinky. Na výzvu MNV přišlo pomoci 26 žáků nár. školy a 14
žáků z osmiletky v Řečkovicích. Nasbírali přes 970 mandelinek pod
vedením ředitele školy. OB uspořádala v květnu besedu s naším
lékařem MUDr. Goldflamem a předsedou senátu trest. soudu v Brně. Beseda byla
určena jen pro ženy a dívky starší 18 let. Zúčastnilo se jí 70 žen. MNV uspořádal v
hostinci přednášku o důchodovém zabezpečení. Asi pro 50 důchodců přednášel
pracovník KNV, který také přislíbil některé důchody na žádost přešetřit. SRPŠ při nár.
škole a výbor žen při MNV uspořádali v sokolovně zástěrkovou zábavu. Hrála hudba ZK
Kovolit z České. Výtěžek 2000 Kčs předán nár. škole. Družstvo mužů našeho požárního
sboru získalo při druhém kole okresní soutěže první cenu a za poctivou práci dostalo
zlatou plaketu. Také žáci požárního sboru vyhráli druhé kolo okresní soutěže a rovněž
obdrželi zlatou plaketu. Velitelem mužů byl Vlad. Beran a žáků Fr. Alexa. MNV všem
poděkoval místním rozhlasem. Koncem července zahájili družstevníci sklizeň obilí.
Brigádami opět pomáhali občané, zejména při nepříznivém počasí. Proto se provádělo i
dosušování obilí na asfaltové silnice před usedlostí A. Hušky. V červenci dokončil OSP
Brno za pomoci občanů přestavbu stodoly v usedlosti č.25 na kravín. Bylo tam ustájeno
25 krav. Současně byla zahájena přestavba druhé stodoly rovněž na kravín v usedlosti
č.24.TJ Sokol uvedla v sokolovně pohádkovou hru Stříbrná studánka. Režii měla R.
Albrechtová, hudbu obstaral V. Straka a výpravu Vl. Nesrsta. V pohádce účinkovalo 22
herců, ochotníků. Členové ČSČK prováděli nábor dárců krve. Získali 7 občanů. Pekařské
výrobny Rosice oznámily, že uzavírají pekařskou provozovnu Jar. Čížka z úsporných
důvodů. Strana a vláda vyhlásila na 12.října národní směnu na pomoc JZD. Na tuto
výzvu přišlo asi 70 našich občanů pomoci se sklizní brambor pod Šibernou. Sklidili přes
70q brambor.
Místní org. KSČ uspořádala veřejnou schůzi, na které byly projednány připomínky
k dopisu ÚV KSČ předloženému všemu lidu k rozpravě, aby z připomínek, návrhů a
kritiky byly učiněny rozhodné kroky k nápravě nedostatků v našem veřejném životě.
Hovořilo se o přídavcích na děti, o nízkých důchodech starodůchodců, o problémech při
stavbách rod. domů a práci JZD. Na schůzi přišlo asi 70 občanů, z nichž mnozí vyslovili
kritiku, návrhy a připomínky ke zlepšení života. SRPŠ při nár. škole uspořádalo v
sokolovně besídku Dědy Mráze s nadílkou. V kulturním programu vystoupilo žactvo a
také hudba ZK Kovolit.
V roce 1958 byla dokončena stavba pož. zbrojnice nákladem 12 000 Kčs, ve
škole opravena tělocvična nákladem 17 000 Kčs, zavedeno ústř. top. nákladem 70 000
Kčs, opravena střecha MNV za 1100 Kčs a zbudována dešťová kanalizace v úseku
Poňava-Příhon v hodnotě asi 30 000 Kčs. Vchod na hřbitov dostal novou bránu a MNV s
občany pomohl při výstavbě objektů pro JZD. Občané odpracovali při všech pracích v
obci přes 10 000 brig. hodin.
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• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

Všeobecné informace

3.9., 17.9.,
1.10., 15.10., 29.10, 12.11.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 4.10. 2010.
• OÚ Lelekovice upozorňuje nájemce
hrobových míst na kontrolu nájemních
smluv. V případě úmrtí dosavadního
nájemce je nutné nahlásit v kanceláři OÚ
nájemce nového. Rovněž je povinnost
oznámit ukládání ostatků do hrob. míst.
• Obecní úřad Lelekovice připomíná
občanům povinnost předložit alespoň 1x
ročně ke kontrole doklady o vyvážení
splaškových vod z jímek a septiků.
• Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si
ještě nevyzvednuli tabulky s číslem
popisným a orientačním, že jsou v
kanceláři OÚ připraveny k odebrání.
• Na víceúčelovém asfaltovém hřišti ve
sportovním areálu Miloše Kunzfelda na
Poňavě je pro veřejnost nově zřízeno
basketbalové hřiště.
• TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá pro
tým přípravky a žáků další mladé
fotbalisty. Přihlásit se mohou v době
tréninků na fotb. hřišti na Poňavě. Bližší
i n f o
z í s k á t e
n a
www.aclelekovice.estranky.cz.
• Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
Lelekovice přejí všem dětem v novém
školním roce hodně úspěchů a
pedagogům v jejich práci trpělivost a
pevné nervy.

Příští číslo cca: 11/2010

• TJ Sokol Lelekovice oznamuje všem

příznivcům volejbalu, badmintonu,
florbalu, nohejbalu a sálové kopané, že
přijímá objednávky na pronájem sálu
sokolovny na sezonu 2010/2011.
Případní zájemci, volejte prosím na tel:
604 826 122, p. Lecián.
• SDH Lelekovice pořádá pod záštitou
obce HASIČSKÉ DNY s názvem
„Hasiči nejen dětem“ konané dne 10.
a 11.9.2010. Program: pátek 10.9.2010
ve 20.00 hod. večerní zábava, k
poslechu a tanci hraje kapela Hamrla
Boys. V sobotu 11.9.2010 ve 14.00 hod.
na hřišti u hasičky zábav. program s
brněnským moderátorem Jaromírem
Šallé.
• Připomínáme, že se pomalu blíží další
ročník farního charitativního jarmarku.
Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte
vše, co lze zde prodat a tím pomoci
všem potřebným. Vaše jarmarečnice.
• Ve dnech 25. - 26.9.2010 budou od
14.00 hod. probíhat na zámku v Kuřimi
„Medové dny“. Od 10.00 - 13.00 hod.
bude kurz aranžování květin, možnost
přihlášení do 15.9.2010. Bližší
informace najdete ve vývěsce OÚ.
• Inzerát: Terapie homeopatií, masážemi,
reiky, tel.č.: 739 289 028, www.masazemedlanky.cz.

• V sobotu 4.9.2010 se uskuteční sběr

velkoobjemového odpadu (nábytek,
matrace, koberce apod..).
• Sběr nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 23. 10. 2010 od
10.00 do 13.00 hod. v ekodvoře. V tuto
dobu bude odběr ostatního odpadu
omezen.
• V pondělí 8.11.2010 v době od 16.00
do 17.30 hod. bude ve dvoře OÚ sběr
šatstva a jiných potřeb pro humanitární
účely. Tyto věci přijímáme zabalené v
kabelách nebo krabicích. Obuv lze z hyg.

důvodů vybírat pouze novou.
• Firma GRONKA spol. s r.o. nabízí
hotové mražené obědy nejen pro
seniory. Minimální odběr je 5 jídel bez
polévek. Jedná se o kompletní obědové
menu - hlavní jídlo 50,- Kč a polévka
10,- Kč. Celková cena s DPH i s
dopravou je 66,- Kč. Kompletní
jídelníček naleznete na http://
g r o n k a . c o m /
Gronka_velkoodberatele.htm. Pro více
informací volejte Martin Marek, tel: 724
035 741 nebo www.gronka.com.

Lelekovičtí stárci, Sokol a Zastupitelé obce Lelekovice zvou všechny občany na
tradiční VÁCLAVSKÉ HODY, které se konají v
sobotu 25.9.2010.
Program: od 8.00 hod. zvaní občanů na hody
od 14.00 hod. průvod stárků obcí
od cca 17.00 hod. tančení České besedy pod májí

Vážení občané,
předkládám Vám krátkou zprávu o činnosti zastupitelstva obce ve volebním období
2006 – 2010. Zastupitelstvo pracovalo v tomto složení :
nestraníci kandidující za KDU-ČSL - J. Diviš, PhDr. M. Klusoňová, A. Mikauš, Mgr. H.
Mikaušová, Ing. L. Steinhauser, Ing. J. Všetečka; za ODS - Ing. R. Bartoš, Ing. P.
Ošmera, PhDr. O. Vaculová, Ing. P. Závěrka a za KSČM V. Beran, který se ze
zdravotních důvodů vzdal mandátu a v září 2007 ho nahradila M. Staňková.
Co se v uplynulém čtyřletém období podařilo uskutečnit.
Vodojem – odstranění kolísání tlaku a zavzdušňování potrubí při výpadcích el. proudu.
Na akci za 13,5 mil. Kč se podařilo získat dotaci 200 tis. na projektovou dokumentaci a
na vlastní realizaci 8 mil. 780 tis. Kč z Ministerstva zemědělství ČR a 2,1 mil. Kč
z rozpočtu JmK.
V roce 2007 jsme získali stavební povolení na kanalizaci a ČOV a SFŽP byla přijata
naše žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí a
schválen příslib spolufinancování z fondů EU ve výši 85 % uznatelných nákladů.
S JmK se podařilo vyjednat finanční podporu ve výši 5,4 mil. Kč. V současné době
probíhají jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, čímž bude vytvořen
předpoklad k dokončení jednání a k podpisu smlouvy o spolufinancování stavby se
SFŽP. V oblasti života v obci se podařilo zajistit dobrou dopravní obslužnost v IDS. Je

zpracována dokumentace investičního záměru „Přestupní uzel – zastávka ČD Česká –
Lelekovice“, jehož realizace by se měla uskutečnit z prostředků JmK v příštím roce. Pro
JPO jsme získali bezúplatným převodem dvě novější automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP v hodnotě 850 tis. Kč převodem od armády a bezúplatným převodem
od HZS JmK hasicí vozidlo CAS K 25 – LIAZ 101 v hodnotě 4,733 mil. Kč. Byla to
především zásluha bývalého velitele naší JPO Ing. L. Steinhausera ml.. Po dokončení
archeologického průzkumu u kostela byl terén srovnán, vystavěno nové oplocení
s bránou a do užívání jsme předali nový hřbitov. V projektu „Prezentace půdorysu hradu
Lelekovice“ se daří, za finanční podpory dotačních fondů Jihomoravského kraje,
postupně zviditelnit významnou historickou památku naší obce, která je evidovaná
v seznamu státních nemovitých kulturních památek. Pro mladé sportovce obec zajišťuje
údržbu travnatého fotbalového hřiště, na víceúčelovém asfaltovém hřišti na Poňavě je
nově zřízeno hřiště pro basketbal. V uplynulých letech byla také po částech za provozu
provedena generální oprava rozhledny, která je majetkem obce. Pro zlepšení orientace
v obci se podařilo oficiálně zavést názvy ulic s čísly orientačními, kterými se doplnily
adresy jednotlivých RD. Jako pozitivní je hodnoceno využití původních vžitých názvů
jednotlivých lokalit. Na obecním úřadu bylo zřízeno kontaktní místo Czech Pointu a
v obecní knihovně zaveden automatizovaný knihovní systém.
V oblasti zlepšování životního prostředí se podařilo dovybavit ekodvůr skladem a
buňkou pro obsluhu a rozšířit počet a objem separačních míst. Obec má uzavřeny
smlouvy na zpětný odběr vysloužilých elektro spotřebičů se všemi společnostmi, které
zpětný odběr zajišťují, tj. Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ekobat, rovněž je zapojena
do systému EKO-KOM. Těmito kroky se „nebezpečný odpad“ vrací k druhotnému
využití. Do zkušebního provozu se podařilo spustit malou čistírnu odpadních vod pro
lokalitu Paseky, která byla postavena v 70. letech min. století, ale nebyla zkolaudována
a zprovozněna. Její dočasné provozování pomáhá snížit znečištění Ponávky. Po
výstavbě nové kanalizace a ČOV bude odstavena z provozu.
V období 2007 – 2010 jsme získali finanční dotace ve výši 13 milionů Kč, což je přibližně
objem jednoročního rozpočtu obce. V této částce samozřejmě nejsou započítány
předjednané dotace na kanalizaci a ČOV, které představují dalších cca 80 mil. Kč.
V srpnu jsme ještě podali žádosti o finanční podporu z programu Zelená úsporám na
zateplení základní a mateřské školy. Investiční náklady pro obě budovy jsou cca 6,6 mil.
Kč.
Co se zatím nepodařilo je nadstavba objektu samoobsluhy pro umístění ordinací lékařů,
výdejny léků a klubovny. Kdy se podaří realizace vítězného návrhu ze soutěže architektů
bude záležet na finančních možnostech obce v následujících letech.
Diviš Jaroslav
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR se uskuteční v pátek 15. 10. 2010
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hod.. Volební
místnost bude v zasedací místnosti OÚ. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních
a jiných důvodů do volební místnosti, nechť zavolají na tel: 541 232 223 a nahlásí svoje
jméno pro zapsání na seznam voličů volících mimo volební místnost. Případné druhé
kolo voleb do senátu bude ve dnech 22.10. a 23.10.2010.
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zateplení základní a mateřské školy. Investiční náklady pro obě budovy jsou cca 6,6 mil.
Kč.
Co se zatím nepodařilo je nadstavba objektu samoobsluhy pro umístění ordinací lékařů,
výdejny léků a klubovny. Kdy se podaří realizace vítězného návrhu ze soutěže architektů
bude záležet na finančních možnostech obce v následujících letech.
Diviš Jaroslav
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR se uskuteční v pátek 15. 10. 2010
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hod.. Volební
místnost bude v zasedací místnosti OÚ. Voliči, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních
a jiných důvodů do volební místnosti, nechť zavolají na tel: 541 232 223 a nahlásí svoje
jméno pro zapsání na seznam voličů volících mimo volební místnost. Případné druhé
kolo voleb do senátu bude ve dnech 22.10. a 23.10.2010.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pokrač. r. 1958: Na lánu řepy JZD bylo zjištěno velké množství
mandelinky. Na výzvu MNV přišlo pomoci 26 žáků nár. školy a 14
žáků z osmiletky v Řečkovicích. Nasbírali přes 970 mandelinek pod
vedením ředitele školy. OB uspořádala v květnu besedu s naším
lékařem MUDr. Goldflamem a předsedou senátu trest. soudu v Brně. Beseda byla
určena jen pro ženy a dívky starší 18 let. Zúčastnilo se jí 70 žen. MNV uspořádal v
hostinci přednášku o důchodovém zabezpečení. Asi pro 50 důchodců přednášel
pracovník KNV, který také přislíbil některé důchody na žádost přešetřit. SRPŠ při nár.
škole a výbor žen při MNV uspořádali v sokolovně zástěrkovou zábavu. Hrála hudba ZK
Kovolit z České. Výtěžek 2000 Kčs předán nár. škole. Družstvo mužů našeho požárního
sboru získalo při druhém kole okresní soutěže první cenu a za poctivou práci dostalo
zlatou plaketu. Také žáci požárního sboru vyhráli druhé kolo okresní soutěže a rovněž
obdrželi zlatou plaketu. Velitelem mužů byl Vlad. Beran a žáků Fr. Alexa. MNV všem
poděkoval místním rozhlasem. Koncem července zahájili družstevníci sklizeň obilí.
Brigádami opět pomáhali občané, zejména při nepříznivém počasí. Proto se provádělo i
dosušování obilí na asfaltové silnice před usedlostí A. Hušky. V červenci dokončil OSP
Brno za pomoci občanů přestavbu stodoly v usedlosti č.25 na kravín. Bylo tam ustájeno
25 krav. Současně byla zahájena přestavba druhé stodoly rovněž na kravín v usedlosti
č.24.TJ Sokol uvedla v sokolovně pohádkovou hru Stříbrná studánka. Režii měla R.
Albrechtová, hudbu obstaral V. Straka a výpravu Vl. Nesrsta. V pohádce účinkovalo 22
herců, ochotníků. Členové ČSČK prováděli nábor dárců krve. Získali 7 občanů. Pekařské
výrobny Rosice oznámily, že uzavírají pekařskou provozovnu Jar. Čížka z úsporných
důvodů. Strana a vláda vyhlásila na 12.října národní směnu na pomoc JZD. Na tuto
výzvu přišlo asi 70 našich občanů pomoci se sklizní brambor pod Šibernou. Sklidili přes
70q brambor.
Místní org. KSČ uspořádala veřejnou schůzi, na které byly projednány připomínky
k dopisu ÚV KSČ předloženému všemu lidu k rozpravě, aby z připomínek, návrhů a
kritiky byly učiněny rozhodné kroky k nápravě nedostatků v našem veřejném životě.
Hovořilo se o přídavcích na děti, o nízkých důchodech starodůchodců, o problémech při
stavbách rod. domů a práci JZD. Na schůzi přišlo asi 70 občanů, z nichž mnozí vyslovili
kritiku, návrhy a připomínky ke zlepšení života. SRPŠ při nár. škole uspořádalo v
sokolovně besídku Dědy Mráze s nadílkou. V kulturním programu vystoupilo žactvo a
také hudba ZK Kovolit.
V roce 1958 byla dokončena stavba pož. zbrojnice nákladem 12 000 Kčs, ve
škole opravena tělocvična nákladem 17 000 Kčs, zavedeno ústř. top. nákladem 70 000
Kčs, opravena střecha MNV za 1100 Kčs a zbudována dešťová kanalizace v úseku
Poňava-Příhon v hodnotě asi 30 000 Kčs. Vchod na hřbitov dostal novou bránu a MNV s
občany pomohl při výstavbě objektů pro JZD. Občané odpracovali při všech pracích v
obci přes 10 000 brig. hodin.
Chlup
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• Svoz PDO (čtrnáctidenní) -

Všeobecné informace

3.9., 17.9.,
1.10., 15.10., 29.10, 12.11.2010.
• Předpokládaný termín veřejného jednání
zastupitelstva obce je 4.10. 2010.
• OÚ Lelekovice upozorňuje nájemce
hrobových míst na kontrolu nájemních
smluv. V případě úmrtí dosavadního
nájemce je nutné nahlásit v kanceláři OÚ
nájemce nového. Rovněž je povinnost
oznámit ukládání ostatků do hrob. míst.
• Obecní úřad Lelekovice připomíná
občanům povinnost předložit alespoň 1x
ročně ke kontrole doklady o vyvážení
splaškových vod z jímek a septiků.
• Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si
ještě nevyzvednuli tabulky s číslem
popisným a orientačním, že jsou v
kanceláři OÚ připraveny k odebrání.
• Na víceúčelovém asfaltovém hřišti ve
sportovním areálu Miloše Kunzfelda na
Poňavě je pro veřejnost nově zřízeno
basketbalové hřiště.
• TJ AC Lelekovice, oddíl kopané hledá pro
tým přípravky a žáků další mladé
fotbalisty. Přihlásit se mohou v době
tréninků na fotb. hřišti na Poňavě. Bližší
i n f o
z í s k á t e
n a
www.aclelekovice.estranky.cz.
• Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
Lelekovice přejí všem dětem v novém
školním roce hodně úspěchů a
pedagogům v jejich práci trpělivost a
pevné nervy.

Příští číslo cca: 11/2010

• TJ Sokol Lelekovice oznamuje všem

příznivcům volejbalu, badmintonu,
florbalu, nohejbalu a sálové kopané, že
přijímá objednávky na pronájem sálu
sokolovny na sezonu 2010/2011.
Případní zájemci, volejte prosím na tel:
604 826 122, p. Lecián.
• SDH Lelekovice pořádá pod záštitou
obce HASIČSKÉ DNY s názvem
„Hasiči nejen dětem“ konané dne 10.
a 11.9.2010. Program: pátek 10.9.2010
ve 20.00 hod. večerní zábava, k
poslechu a tanci hraje kapela Hamrla
Boys. V sobotu 11.9.2010 ve 14.00 hod.
na hřišti u hasičky zábav. program s
brněnským moderátorem Jaromírem
Šallé.
• Připomínáme, že se pomalu blíží další
ročník farního charitativního jarmarku.
Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte
vše, co lze zde prodat a tím pomoci
všem potřebným. Vaše jarmarečnice.
• Ve dnech 25. - 26.9.2010 budou od
14.00 hod. probíhat na zámku v Kuřimi
„Medové dny“. Od 10.00 - 13.00 hod.
bude kurz aranžování květin, možnost
přihlášení do 15.9.2010. Bližší
informace najdete ve vývěsce OÚ.
• Inzerát: Terapie homeopatií, masážemi,
reiky, tel.č.: 739 289 028, www.masazemedlanky.cz.

