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LELEKOVICE plirsotsoipnaedc
Z P R AVO DA J O B C E 2 018
tel.: 541 232 162

www.lelekovice.cz

MÁME TADY PRIMA MLADÉ
Václavské hody jsou v Lelekovicích největší
kulturně-společenskou událostí. Letos se na
jejich přípravě a průběhu podílelo 27 párů
stárek a stárků, poprvé do organizace vstoupil
spolek Kultura Lelekovice.
Hodování začalo už ve čtvrtek 27. 9. u cimbálu
a už tehdy večer na mě zapůsobila silná pozitivní energie z nadšení, které ze všech mladých
hodovníků sálalo. Cítila jsem hrdost na „naše“
mladé, kterým patří budoucnost Lelekovic. …a
asi i trochu příjemného dojetí.

Mají chuť něco dokázat i pro druhé, jsou přitom
schopní táhnout za jeden provaz, připravili nám
krásný zážitek a příjemný prodloužený víkend.
Z vlastní zkušenosti vím, že do této události je
vždy zapojena celá rodina a hody v rodině poznamenají i její rozpočet.
Proto chci toto velké poděkování za „václavský“
víkend adresovat jak mladým organizátorům,
tak jejich rodinám, které snahu svých dětí
udělat skvělou akci, také podpořily.
Eva Peterková
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DUATLON
TJ Sokol Lelekovice a Filip Ospalý uspořádali
v sobotu 15. září první ročník dětského duatlonu. V okolí sokolovny vytyčili tratě na
vzdálenostech 0,5 km běhu, 2 km jízdy na kole
a 0,5 km běhu pro děti od 8 do 15 let. Na start
závodu se postavilo celkem 10 hochů
a 5 dívek, a to nejen z Lelekovic, Kuřimi a Brna,
ale i Hustopečí nebo Třebíče. Díky sponzorům
akce – firmám Vitar, Enervit, MossLogistics
Lelekovic – s tímto tričkem – Aničku Hynštovou,
Aličku Ospalou, Kubu Rozkošného a Adama
Klusoně. Gratulujeme! A příští rok se těšíme
na shledanou??
Filip Ospalý

byla nachystána spousta cen a nikdo neodešel
po závodě s prázdnou. Závod byl vypsán i jako
otevřené mistrovství Lelekovic – nejlepší místní závodník či závodnice v každé kategorii, tak
dostal mistrovské tričko. V letošním roce tak
můžete v naší vesnici potkat čtyři děti – mistry
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
3. září 2018 byla uvedena do provozu přístavba budovy nad kuchyní, kde vznikla třetí třída
naší mateřské školy. Stavba trvala celý školní
rok a mateřská škola, přes veškeré provozní
útrapy, získala krásné prostory pro 20 dětí,
logopedickou učebnu se zázemím pro rodiče
a speciálního pedagoga, který ve škole
provádí řečovou nápravu.
Multifunkční třída slouží jako herna, lehárna
i výdejna stravy.
Při revitalizace zahrady v roce 2015 jsme
s plánovanou přístavbou už počítali, takže
zázemí školní zahrady, kterou realizujeme ve
druhé etapě už třetím rokem svépomocí
s rodiči i občany naší obce, už dnes, dva
měsíce po zprovoznění nových prostor, slouží
plnohodnotně všem dětem. Školní vzdělávací
program s názvem Sejdeme se pod
Lelkovníkem aneb Školka vlídná k dětem
i k dospělým odkazuje k environmentálnímu
vzdělávání, pro které má naše škola ideální
podmínky. Symbolický strom – Lelkovník sice
při výstavbě vzal za své, nový ale na sebe nedá
dlouho čekat a my už dnes víme, kde bude
stát a jak ho vyzdobíme.

Před mateřskou školou souběžně realizujeme
projekt zahradních úprav staré návsi a pomníku
osvobození. Věříme, že nové úpravy přispějí
k tomu, že toto místo získá zpět opomíjený
význam. Budujeme zde odpočinkové místo
s vodní cestou z akátového dřeva, jezírkem na
zalévání rostlin a cestičkou z lomového kamene,
kde si děti pohrají a sousedé se zastaví
a popovídají si. Děti na pietní místo přinášejí
květiny a nám, dospělým, rodičům i učitelům
připomínají, že blahobytný a bezstarostný život,
který žijeme, nemusí být pro všechny generace
samozřejmostí.

Přijďte se k nám do školky podívat. Za podporu děkujeme všem lidem, kteří pomáhají.
Eva Pešlová, ředitelka MŠ
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CO SE DĚJE ZA DVEŘMI NAŠÍ ZÁKLADKY
Školní rok jsme zahájili netradičním způsobem – prvňáčci a páťáci v sále nad samoobsluhou. Na úvod zazpíval Lelkováček.
Zastupitelé obcí Lelekovice a Česká popřáli
prvňáčkům mnoho úspěchů a plné nasazení
do nadcházejících let školní docházky
a páťákům úspěšné zvládnutí případných přijímaček a hladký přestup na novou školu.
Ostatní měli zahájení ve škole.

S měsícem září je ve škole spojen již tradiční
závod TRILEK. Za slunného, ještě pořád
letního počasí, se závodníci utkali ve vědomostním kvízu, jízdě na kole a běhu. Ačkoliv
bylo pozváno šest škol, z přespolních dorazili
akorát „vranováci“, což je velká škoda. I tak si
závody žáci užili a těšili se ze svých výsledků.
Žáci páté třídy také využili stále krásného
počasí a vydali se na cyklistický výlet na
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„Pecku“. Co že to ta Pecka je a kde se
nachází, si můžete přečíst na stránkách školy
v rubrice - podařilo se.
Každoroční podzimní slavnosti se tentokrát
nesly v duchu jablek a pouštění draků. A tak
se školou linula vůně jablíček v županu,
nepečeného jablkového koláče a horkého
moštu.
Do školy zavítalo divadlo ÚDiF neboli Úžasné
Divadlo Fyziky. Tvoří jej skupina lidí, kteří se
rozhodli bavit diváky fyzikou. Předávají radost
z poznání a snaží se probudit v lidech nadšení
z pozorování světa kolem sebe. Neukazují
pouze prázdné efekty, každé vystoupení má
ústřední téma, příběh a myšlenku, kterou chtějí
sdělit. Diváci mají pochopit podstatu a příčiny
překvapivých jevů, které právě viděli. Publikum
je často aktivní součástí vystoupení a podílí se
i na vysvětlení toho „jak kouzla dělají“.
Zveme Vás na naše webové stránky –
www.zslelekovice.cz, kde najdete fotogalerii
a podrobněji rozepsané akce, které se dějí
nejen za dveřmi naší základky.
Alice Kis
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Na stavbu „Lelekovice – rekonstrukce
šaten ve sportovním areálu na Poňavě“ bylo
vydáno stavební povolení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu
V3 Sport, investice 2019/2020 k předložení
žádosti o dotaci v rámci Podprogramu
Podpora materiálně technické základny
sportu. Žadatelé mohou být sportovní kluby
a tělovýchovné jednoty. AC Lelekovice, z.s.,
oddíl fotbalu, ve spolupráci s obcí žádost
o finanční podporu podal. Dotace může být až
70% způsobilých výdajů. Úspěšnost projektů
by měla být oznámena do 31. 1. 2019. V roce
2019 by musela být stavba také zrealizována.

Vážení spoluobčané, z důvodu mého věku
jsem se po dvaceti letech na postu starosty
rozhodl do dalšího volebního období již
nekandidovat. Bylo mi ctí pracovat pro naši
krásnou obec. Chci poděkovat za důvěru,
kterou nám umožňujete soustavně pokračovat
v práci. Do dalších let přeji Obci a všem jejím
občanům všechno dobré.

Již od léta máme stavební povolení na akci
„ZŠ Lelekovice – přístavba základní školy“.
Stále čekáme na vyhodnocení podaných projektů v rámci Integrované strategie rozvoje
Brněnské metropolitní oblasti. Vlastní realizace
je podmíněna získáním dotace na tuto stavbu.
Byla dokončena projektová dokumentace
a připravujeme žádost o vydání stavebního povolení na akci „Hasičská zbrojnice Lelekovice“.
Také zde bude realizace stavby podmíněna
získáním části finančních prostředků z dotace.
V jarních měsících se budou podávat žádosti
o podporu pro rok 2020.
V celostátní soutěži „Komunální projekt
roku“, kterou ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR a Sdružením místních samospráv
organizuje časopis Moderní obec a vydavatelství ProfiPress se náš projekt „Sportovně
rekreační areál u hasičky“ umístil v kategorii
Sport a veřejné zdraví na prvním místě. Obec
byla oceněna diplomem, skleněnou plastikou
a finanční částkou 20.000 Kč.

Váš emeritní starosta Jaroslav Diviš

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
Počet zapsaných voličů
1 455
K volbám se dostavilo voličů 912 – tj. 62,7%
Celkový počet platných hlasů
899
Volební
1.
2.
3.

strany a sdružení – počet hlasů
Sdružení pro Lelekovice
5 544
ANO 2011
1 901
Krásné Lelekovice
3 489

Mandáty získali s počtem hlasů:
Sdružení pro Lelekovice
Aleš Mikauš
Zbyněk Lecián
Pavel Krejčí
Mgr. Pavla Bělská Juranová
Mgr. Hana Mikaušová
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.
Jarmila Bařinková

489
499
491
450
454
419
364

ANO 2011
Martin Huška
Martin Procházka

246
218

Krásné Lelekovice
Ing. Jarmila Gladišová
Ing. Petr Ošmera
Zdenka Kratochvílová
Ing. Filip Ospalý

373
482
315
333

V době uzávěrky ještě neproběhlo veřejné
jednání nového zastupitelstva a nebylo známo
rozdělení funkcí starosty, místostarosty
a obsazení komisí.
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Obecní úřad Lelekovice bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 27. do 31. 12. 2018.
Připomínáme, že se blíží vyúčtování
stočného za období 07-12/2018 a je třeba
nejpozději do 31. 12. 2018 nahlásit případné
změny, dle článku 6 Smlouvy o odvádění
splaškových vod (např. změna v počtu osob
v nemovitosti).
V kanceláři obecního úřadu je možné zakoupit za 250 Kč knihu Lelekovice, která byla
vydána při příležitosti 730 let od první písemné zmínky o obci.
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Náš dlouholetý kronikář obce pan Zdeněk
Chlup oslavil v říjnu významné životní jubileum.
Děkujeme mu za obětavé záznamy a dokumentaci dění v obci a do dalších let mu přejeme
pevné zdraví a hodně životního optimismu.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zájemci o „Vítání občánků“ z řad rodičů dětí
narozených v roce 2018 se mohou do 21. 12.
2018 nahlásit na obecním úřadě a vyplnit
informovaný souhlas. O termínu vítání budou
obeznámeni zvacím dopisem.
ŠTĚPKOVÁNÍ
Podzimní štěpkování proběhne v sobotu
10. 11. 2018 u hasičky od 9:00 do 12:00.
Větve do průměru 7 cm je nutno dopravit
v sobotu k hasičce. Štěpku je možno si
odvézt, případné přebytky je možno do 24. 11.
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odebrat od hasičky. V případě, že nejste
schopni větve odvézt sami, do 8. 11. nahlaste
zájem o odvoz na OÚ. V sobotu ráno 10. 11.
nachystejte a pomozte zaměstnancům obce
s naložením větví na vlečku.
SPALOVÁNÍ ROSTLINNÉHO ODPADU
OÚ připomíná, že suchý rostlinný odpad
ze zahrad lze spalovat pouze v úterý, pátek
a sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod.!!!
NEPARKUJTE NA SILNICI!!!
S blížícím se zimním obdobím žádáme
občany, aby z důvodu údržby vozovek
NEPARKOVALI na místních komunikacích.
Automobily
odstavené
na
silnicích
znemožňují prohrnování a následné sypání
komunikací.
NEPARKUJTE NA VEŘEJNÉ ZELENI!!!
EKODVŮR
Bioodpad se bude brát ještě v listopadu
podle potřeby.
24. 11. 2018 sběr velkoobjemového
i nebezpečného odpadu. Další sběr velkoobjemového odpadu bude až na jaře 2019.
23. 12. – 1. 1. 2019 dovolená. V roce 2019
bude poprvé otevřeno ve středu 2. 1.
Děkuji všem za přízeň a spolupráci. Přeji
pohodový zbytek letošního roku a šťastné
vykročení do roku nového.
Irena Wolfová

OBECNÍ ÚŘAD, ZASTUPITELSTVO OBCE,
KOLEKTIV MATEŘSKÉ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEJÍ VŠEM
SPOLUOBČANŮM POKLIDNÝ ADVENT
A KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOC.

6

ZP druha 11_12_2018.qxd

18.10.2018

11:40

Page 7

AKCE A DĚNÍ V OBCI
3. 11. 2018 Burza a bleší trh
3. 11.
Kácení máje a Oldies party
7. 11.
M. Culek – přednáška o knize
9. 11.
Lampionový průvod
11. 11. Varhanní koncert v kostele
23. 11. Pivoňka – čaje a EKO prostředky
24. 11. Charitativní běh
25. 11. Jarmark v České
1. 12.
1. 12.
5. 12.
5.-6. 12.
12. 12.
16. 12.
24. 12.
26. 12.

Mikulášské dopoledne
Rozsvícení vánočního stromu
Ukončení fotosoutěže
Prodej vánočních stromků
Setkání seniorů
Předvánoční koncert Vranov
Půlnoční mše
Koledování

5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka
6. 1.
Vánoční koncert v kostele
9. 1.
Senioři – vlakem do Prahy za Kupkou
BURZA A BLEŠÍ TRH
Proberte skříně, sklady sportovních potřeb
a přijďte prodat nepotřebné a koupit vybavení
na zimu na burzu. Občerstvení a všehochuť
dalšího zboží připraví skautky Sedmikrásky.
V sobotu 3. 11. 2018 od 9:00 do 12:00
na sokolovně.
KÁCENÍ MÁJE A OLDIES PARTY
Odpoledne v sobotu 3. 11. 2018 od 16:00
bude skácena máje „bez špičky“.
Večer od 19:30 jsou všichni srdečně zváni na
sokolovnu na tematickou Oldies party –
Oldies zombies. Outfity vítány. Vstupné 50 Kč,
v kostýmu 20 Kč.
CO SE DO KNIHY NEVEŠLO
Krásné Lelekovice zvou občany na přednášku
pana Martina Culka o průběhu vzniku knihy
o Lelekovicích. Především se ale dozvíme
o tom, co se do knihy už nevešlo. Obecní sál
nad samoobsluhou středa 7. 11. 2018 v 18:30.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Miniškolka Pivoňka pořádá už 4. lampionový
průvod na Pěšině. Sraz v pátek 9. 11. 2018

v 17:30 na Poňavě, zastávka U kříže. S sebou
lampion, nějakou drobnost – sladkost, koláček
k podělení se s ostatními.
VARHANNÍ KONCERT
V rámci dvanáctého ročníku Českého varhanního festivalu se v lelekovickém kostele
sv. Filipa a Jakuba v neděli 11. 11. 2018
v 17:00 hodin uskuteční varhanní koncert.
Účinkovat bude Adam Viktora – varhany
a Gabriela Eibenová - soprán. Vstup volný.
ČAJOVÉ SMĚSI A EKO PROSTŘEDKY
23. 11. pořádá miniškolka Pivoňka přednášku
o míchání a připravování čajových směsí. Info
– www.facebook.com/miniskolka.lelekovice/
CHARITATIVNÍ BĚH
Třetí ročník charitativního běhu - tentokrát „pro
vodu“ – pořádá Aleš Mikauš v sobotu 24. 11.
2018. Start v 11:00 na Pasekách u vodojemu.
Sraz a prezentace o chvilku dřív. Dobrovolné
startovné bude připojeno k výtěžku z Jarmarku.
JARMARK V ČESKÉ
Tradiční farní charitativní Jarmark se bude konat
v neděli 25. 11. 2018 v sokolovně v České od
14:30 hod. Do Jarmarku se může zapojit kdokoliv, ať už ručně vyrobenými věcmi nebo účastí na
akci. Srdečně zvou jarmarečníci.
Výstava jarmarečního zboží a promítání –
Sokolovna Česká, sobota 24. 11. 2018.
MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDENE
TJ Sokol Lelekovice zve všechny děti na
Mikulášské dopoledne, které se bude konat na
sokolovně v sobotu 1. 12. 2018 od 10:00
hodin. Můžete se těšit na soutěže a mikulášskou nadílku s čertem a andělem. Rodiče
připraví nadílku pro dítě a pro Mikuláše kartičku do knihy hříchů.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Kule, Krásné Lelekovice a obec zvou všechny
občany na již třetí společné rozsvícení
vánočního stromu v sobotu 1. 12. na návsi.
Začátek v 16:30 hodin. Svařené víno, dětský
punč, občerstvení.
FOTOSOUTĚŽ
Obec Lelekovice na jaře vyhlásila fotografickou soutěž k výročí 730 let od první písemné
zmínky o obci. Snímky je možno zasílat do
5. 12. 2018.
Téma soutěže je otevřené s jedinou podmínkou – fotografie musí zachycovat život, dění,
prostředí či přírodu Lelekovic v roce 2018.
Zúčastnit se může kdokoliv – malí, velcí,
se zrcadlovkou či mobilem. Snímky zasílejte
v digitální podobě na: lelekovice2018@email.cz
V emailu uveďte celé jméno a název fotografie.
Formát JPG, velikost 2 – 5 MB maximálně.
Fotografie jsou vkládány průběžně na web
http://www.lelekovice2018.webnode.cz
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy města Brna budou prodávat vánoční
stromky ve dvoře OÚ Lelekovice ve středu 5.
a ve čtvrtek 6. 12. 2018.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Krásné Lelekovice a obec zvou všechny naše
občany dříve narozené na předvánoční
setkání. Ve středu 12. 12. 2018 v 17:00 hodin
v sále nad samoobsluhou. Pro velký úspěch
nám stejně jako vloni zahraje cimbálka pan
Brabence.
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Představitelé Svazku obcí Česká, Lelekovice,
Vranov - Ponávka zvou na tradiční předvánoční
koncert, který se uskuteční v neděli 16. 12.
2018 v 15:00 hodin v kostele Narození Panny
Marie ve Vranově. Bude provedeno dílo
Franze Schuberta – Mše Es dur pro sóla
a orchestr. Účinkují Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna, diriguje
Tomáš Krejčí a sbor Ars Brunensis Chorus se
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sbormistrem Danem Kalouskem. Vstupné
dobrovolné. Autobusová doprava z České
zajištěna, zdarma. Odjezd z České ve 14:20
hod., Lelekovice náves 14:25 hodin. Autobus
bude zastavovat na zastávkách IDS. 15 minut
po koncertu bude odjezd zpět.
PŮLNOČNÍ MŠE
Na půlnoční 24. 12. 2018 zazní Česká mše
vánoční J. J. Ryby – Hej mistře.
TRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ U KOSTELA
26. 12. v 16 hodin tradiční obecní koledování
u kostela. Muzikanti, seberte odvahu, své
nástroje a přidejte se k instrumentálnímu
doprovodu. Obohatíte zpěv a znásobíte
hudební prožitek všem. Chce-li některý malý či
velký muzikant trénovat předem, stavte se pro
lelekovický koledníček v č.p. 486 ul. Koretina.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v obci Lelekovice proběhne
v sobotu 5. 1. 2019 od 13:00 hodin.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert se uskuteční
v lelekovickém kostele v neděli 6. 1. 2019
v 17:00 hodin.
DO PRAHY ZA KUPKOU
Krásné Lelekovice a senioři – rádi bychom
vyrazili ve středu 9. 1. 2018 na výstavu obrazů
Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně
Pražského hradu. Dopředu je nutno koupit
jízdenky s místenkou a vstupenky. Odjezd
v ranních hodinách vlakem z České, čas bude
upřesněn dle nového jízdního řádu. Návrat
večer. Cena vstupného 150 Kč, metro nad
70 let zdarma, mladší 24/32 Kč. Vlak
skupinová nebo seniorská sleva. Vážní zájemci hlaste se na OÚ do 7. 12. 2018.
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TJ SOKOL LELEKOVICE
Již po čtvrté uspořádala TJ Sokol v rámci
celostátní akce ČOS 21. září Noc sokoloven.
V jejím programu byl i podvečerní závod
koloběžkářů pro děti i dospělé, který se koná
jako vzpomínka na tragicky zemřelého
skvělého cvičitele a náčelníka TJ Dušana
Peterku. Závodu se zúčastnilo 10 sportovců,
kteří dostali pamětní diplomy, vítězové
medaile. Sokolovna byla pro návštěvníky
otevřena až do půlnoci a navštívilo ji i několik
náhodných turistů. V předsálí byla instalována
výstava fotografií z dávné i současné činnosti
jednoty a od 18 hodin byly promítány pro
zájemce filmy nejen z činnosti Sokola, ale také
filmové dokumenty o obci, které vzbudily
zájem diváků. Kdo chtěl, mohl si v doprovodu
pořadatele prohlédnout sokolovnu.

Ve 20 hodin byla zahájena soutěž pro děti
Stezka odvahy. Byla vyznačena svítícími
odrazkami, soutěžící byli proto vybaveni
baterkami. Na několika místech byla i strašidla, žádnou hrůzu ale nevzbuzovala. Na Stezku
odvahy vyšlo po pětiminutových intervalech
celkem 28 dětí, které za svoji nebojácnost
dostaly patřičnou odměnu. Soutěž skončila
v 21:30 hodin návratem posledního
odvážlivce. Noc sokoloven byla zakončena
opékáním špekáčků s příslušným občerstvením.

Všichni účastníci byli spokojeni a těší se na
další setkání v příštím roce.
Zdeněk Chlup

MLADÍ HASIČI
Zdravíme všechny čtenáře,
tentokrát se můžeme opravdu pochválit za
skvěle zahájenou novou sezónu 2018/2019.
Zahájení 18. ročníku ligy mládeže proběhlo již
tradičně závodem v Syrovicích, odkud jsme si
přivezli krásný „DABL“ za 1. místo v obou kategoriích. SUPER!!!!

neuvěřitelný výkon ve štafetě, ale útok se jim
tentokrát moc nepovedl. Asi tréma a přemíra
snahy předvést to nejlepší, co v nich je.
K jejich velké cti je to, že nepodařený pokus
dotáhli do konce, čímž dokázali, že si umí
poradit i ve složité situaci. Nakonec vybojovali
5. místo.

Druhý podzimní závod byl pořádán již v naší
režii, u nás doma v Lelekovicích. Ti, kteří nás
přišli podpořit a fandit, za což jim moc děkujeme, viděli na vlastní oči, jak naše děti bojovaly. Bylo to pro ně něco úplně nového, před
zraky svých rodičů, babiček, dědečků,
kamarádů, učitelek – prostě doma. Navíc
s vědomím, že jsou favorité. Naši mladší žáci
získali celkově 1. místo. Staří žáci předvedli

K naší radosti se podařilo mimo soutěž předvést ukázku našich nejmladších svěřenců
z přípravky. Jsou to šikovné děti a věříme, že
budou pokračovat stejným směrem jako jejich
zkušenější předchůdci.
Bylo nám ctí, pořádat po mnoha letech závody
tady v Lelekovicích a ukázat bojovnost
a schopnost našich svěřenců, ale i načerpané
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zkušenosti nás trenérů. Závody z celkového
pohledu hodnotíme jako velice podařené
nejen my, ale i zpětná vazba těch, co se přišli
podívat, a zástupců vedení OSH je velice pozitivní. Věříme, že jsme se ctí předvedli k čemu
je možné tento pěkný areál u Hasičky využít.
Už nyní se těšíme na příští ročník.
Ještě nesmíme zapomenout poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci a pořádání
závodů. Především rodičům našich svěřenců,
výjezdové jednotce SDH Lelekovice, panu
starostovi, prostě všem, kteří se nebáli přiložit
ruku k dílu – DÍKY.
Podzimem a branným závodem ZPV také začalo další kolo celostátní soutěže Plamen.
Pořádání se tentokrát vrátilo do Hostěnic.
LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
V neděli 7. 10. byly vyhlášeny výsledky
druhého ročníku Lelkovadla – letní výzvy.
Závodu ve výjezdu na horských kolech na
Lelkovadlo. Do letošního klání se zapojilo 52
závodníků všech věkových kategorií. Podrobné
výsledky najdete na https://lelkovadlo-letnivyzva.webnode.cz/. Děkujeme za účast
a těšíme se na další ročník.
Jarmila Gladišová

MINIŠKOLKA PIVOŇKA
Miniškolka Pivoňka zve rodiče s dětmi od 18
do 36 měsíců na pravidelné Montessori dílničky. 23. listopadu 2018 pořádá přednášku
Čajové směsi a EKO prostředky – jak míchat,
připravit, tvořit.
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I přes to, že jsme na trénování mnoha disciplín, měli pouze 14 dní a proběhlo mnoho přesunů dětí do vyšších věkových kategorií, zvládli
jsme účast naprosto skvěle. Mladší žáci si
doběhli pro krásné 2. místo. Druhá hlídka
mladších žáků složená ze dvou úplných
nováčků vybojovala úžasné 12. místo
v konkurenci téměř čtyřiceti družstev. Starší
žáci, také běželi ve dvou hlídkách, kdy 1. hlídka porazila celé startovní pole a druhá hlídka
poskládaná ze dvou starších a tří věkově nejmladších dětí ve své kategorii se umístila
na krásném 6. místě ze třiceti družstev
v okrese Brno-venkov. Velká gratulace všem.
Máme tedy na jaro skvěle rozdané karty, tak
abychom mohli splnit náš cíl – účast na krajském kole.
Jsme na naše svěřence patřičně hrdí a máme
z nich velkou radost. Patří jim velký dík za
snahu a výkony, které předvádějí.
Tréninky budou pokračovat i v zimním období
každé pondělí od 17:30. Budeme se těšit na
jaře, kdy začínáme závodem v Přízřenicích
27. 4. 2019.
Přejeme všem krásný podzim a začátek zimy.
Trenéři SDH Lelekovic

Bližší informace najdete na https://www.facebook.com/miniskolka.lelekovice/
SKAUTI NA VRANOVĚ
Vedoucí oddílu Václav Procházka představuje
skauty na Vranově a zve kluky z Lelekovic do
řad skautských vlčat: „Na Vranově působí už
od roku 2013 91. skautský oddíl, a to některé
jeho družiny – Zelená šestka vlčat, kluci 7 – 11
let a skautská družina Jelenů, kluci, kteří již
vyrostli z vlčat – 12 – 15 let. Větší části 91. oddílu působí v Brně, v současnosti máme 78
členů. Vranovská část oddílu, ve které tvoří
velkou část i kluci z Lelekovic, se schází ke
schůzkám v klubovně v areálu kláštera na
Vranově. Letos bychom rádi přivítali v našich
řadách nové kluky, hlavně z první až třetí třídy
základní školy.“
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Zelená šestka vás ráda uvidí na schůzce
či výletě, přijít podívat se můžete každé
pondělí v 16:00 hod. do klubovny v klášteře na
Vranově. Dotazy rodičů rád zodpoví vedoucí
V. Procházka na emailu, vpsalvehaus@centrum.cz nebo telefonu 732 521 571.
Kam dále pro informace?
http://skaut.cz/dobrodruzstvi
https://91.ignisbrno.cz/

PRVNÍ AUTOMOBIL SDH LELEKOVICE
V letech po druhé světové válce stále lelekovičtí
hasiči zasahovali u požárů sice s motorovou
stříkačkou, ovšem dopravovanou k požářišti
koňským
potahem.
Výrobek
firmy
Hrček&Neugebauer z Brna – Králova Pole obec
pořídila již v roce 1925. Samozřejmým
požadavkem poválečné doby byla větší mobilita
a zkrácení doby příjezdu k požáru nejen

v obci, ale celém hasebním okrsku – Lelekovice,
Vranov, Jehnice, Česká, Ivanovice, Kuřim.
Obec proto v roce 1949 zakoupila od
p. Švarce, jenž tehdy provozoval u Albrechtů
č. p. 133 autoopravnu, dodávkový automobil
pick-up. Původně silniční osobní vůz koncipovaný s motorem vpředu a pohonem zadních
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kol, výrobek z roku 1938 saského koncernu
Auto Union ve Zwikau, typ 853 automobilky
Horch. Pohon vozu zajišťoval řadový osmiválec
OHC, chlazený vodou s téměř pětilitrovým
objemem, výkonem 120 k (88 kW), maximální
rychlostí 130 km/h, převodovkou Z+4
a spotřebou 22 l benzinu na 100 km.
Pohotovostní hmotnost vozidla dosahovala
skoro dvou tun. Bubnové čelisťové brzdy
byly ovládané hydraulicky a doplněny
posilovačem brzd. Podle nepotvrzených
informací bylo vozidlo za války ve službách
brněnského gestapa.
S neutuchajícím elánem započali hasiči
s přestavbou podvozku a karoserie automobilu, již jednou upraveného do podoby malé
dodávky, na otevřený hasičský vůz. Ta přinesla
nejeden technický problém. K dopravě vody
bylo rozhodnuto použít čerpadlo z koňské
motorové stříkačky. Umístění před přední
nápravu vozu si vyžádalo úpravu rámu podvozku. Uložení čerpadla zabezpečovala
přidaná konzola pevně připojená k rámu.
Pohon čerpadla zajišťovalo spojení s hřídelí
motoru přes zubovou spojku. Společně
s čerpadlem byla zabudována plynová vývěva
na výfukové spaliny motoru.
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Savice se ukládaly po obou stranách na prahy
vozidla. Později auto ještě dostalo konstrukci
na uchycení hákových žebříků a po přidělení
motorové stříkačky PS-8, r. 1959, byl na rám
podvozku přimontován závěs pro nebrzděný
přívěs. Přes veškeré problémy, časté hledání
způsobu schůdného a proveditelného řešení,
se podařilo svépomocně vytvořit plně funkční
hasičský automobil.
V šedesátých letech se mění taktika hašení
požárů, přednost dostávají cisternová vozidla.
Při technických prohlídkách v roce 1965 bylo
automobilu odebráno technické osvědčení.
O dva roky později poslanci MNV rozhodli prodat „horcha“ do soukromých rukou. Tím
příběh prvního auta ve sboru zcela končí
a jeho další osud není znám.
Pavel Hroch

Obraťme pozornost ke karoserii. Za kabinou
řidiče byly situovány dvě příčné lavičky pro
6 osob, čímž kompletní posádku tvořilo 1+7
hasičů. Za lavičkami v zadní části vozidla byl
umístěn dřevěný ležatý kufr na nářadí – rýče,
lopaty, krumpáče. Po bocích kufru byly
půlkruhové nosiče hadic, vzadu konstrukce
pro uložení dvou navijáků s hadicemi B.
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