V souvislosti s novým občanským zákoníkem bude naše občanské sdružení reformováno na spolek. V listopadu proběhne Valná hromada se změnou názvu klubu,
volbou výkonného výboru, předsedy, místopředsedy a se spoustou organizačních
změn a doplňků. Pozvánky budou doručeny všem členům klubu, ale i potencionálním novým členům, rodičům dětí a hostům.
K samotným sportovním výsledkům:
Největší radost nám dělá mladší přípravka. Družstvo plné velmi šikovných kluků
nejen že nasbíralo mnoho bodů, ale především předvádí parádní výkony a střílí
mnoho branek. V této soutěži se sice nevede
výsledková tabulka, ale víme, že kluci jsou na
teoretických prvních příčkách.
Starší přípravka se formuje v kompaktní fotbalem zapálenou partu. Její soutěžní výsledky se
postupně zlepšují a hra nepostrádá bojovnost a nasazení. Po mizerných předchozích letech je tato kategorie
opět úspěšná a to nás velmi těší a motivuje.
Muži zahájili sezonu slušným rozjezdem a okupovali horní část tabulky. Výkon týmu byl stabilní a začal se
ještě více zvedat, přicházela těsná i vysoká vítězství. Dobrou hru a slušné výsledky však zastavila
vlna zranění a několik zápasů se odehrálo
s minimálním počtem hráčů. Hlavním problémem
týmu mužů je nemožnost doplnění týmu vlastními
odchovanci - dorostenci. Ti z mála co by mohli
pomoci, dali přednost jiným týmům, či nemají dost
odvahy a zodpovědnosti. Na silné ročníky 19971999 , které „válí“ na hostování za jiné dorostenecké kluby ještě musíme nějaký ten rok počkat. Tým postrádá také druhého gólmana
a asistenta trenéra.
Zimní přestávka bude do vánoc odpočinková. První měsíce nového roku však budou ve znamení plných tréninků, halových turnajů a přípravy na jarní část sezony.
Tak odpočnout, načerpat síly a na jaře zase: „LELE, OLÉÉ“.
Pokud paní zima dovolí, těšíme se na vaši návštěvu kluziště v našem sportovním areálu. Tentokráte již s mantinely !
(Ivas)
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Možná nevíte, že …
Dominika a Alice Loubalovi jsou úspěšné stepařky.
Dominika, narozená v roce 1997 v Brně a Alice , narozená v roce 1999, taktéž v Brně
jsou sestry a bydlí od roku 2004 v Lelekovicích. Více jak 10 let se věnují stepu ve
stepařské a taneční škole Renaty a Pavla
Bartůňkových. Mají za sebou velkou
řádku stepařských i tanečních vystoupení a soutěží. Mohou se pochlubit spoustou republikových, tak i celosvětových
úspěchů, především na Mistrovství ČR a
světa. Věnují se mu prakticky již od
předškolních let, pořád je tento netradiční projev tance a vnímání hudby uchvacuje a zajímá, a proto se stal spolu
s moderním tancem jejich jediným koníčkem. Starší Dominika se snaží předávat své zkušenosti se stepem dále a
tvoří své vlastní choreografie i choreografie v dětské kategorii. V letošním
roce absolvovala Mistrovství ČR a
skončila na 1. místě v kategorii Malá
skupina – dospělí, choreografie vlastní.
Mladší Alice letos podruhé získala titul
mistryně České republiky v sóle – ženy
– juniorky. Svému koníčku věnují
spoustu času a stepové i taneční tréninky mají v podstatě každý den včetně
sobot a nedělí. To je daň, kterou musí akceptovat celá rodina. Mistrovství České republiky se koná vždy 1x ročně, převážně v měsíci květnu, takže příprava probíhá přibližně již od ledna. Je to jediná soutěž v ČR, na které se stepaři nominují na Mistrovství světa, které se koná vždy v prosinci v německé Riese. Pokud postoupí na Mistrovství světa, nastává příprava od září do prosince. Během roku včetně prázdnin se
obě sestry zúčastňují stepařských seminářů.

Úspěchy - Dominika
Mistrovství světa: r. 2010 1. a 5. místo (v různých kategoriích) , r. 2012 12.místo.
Mistrovství ČR: r. 2010 dvě 1. místa, r. 2011 1. místo, r. 2012 2. místo, r. 2013 3.
místo, r. 2014 1. místo.
Úspěchy-Alice
Mistrovství světa: r. 2010 10. místo, 2013 21. místo
Mistrovství Evropy: r. 2010 1. a 4. místo
Mistrovství ČR: r. 2009 2. místo, r. 2012 dvě 3. místa, r. 2013 1.2. a 3. místo, r.
2014 dvě 1. místa a 2. místo
Umístění je v různých kategoriích mistrovství.
——————————————————
Stepu se věnuje v Lelekovicích více dětí, např. Sára Titzová, Sára Gladišová,
které letos získaly 1. místo-formace-dětská kategorie, Aneta Galko - r. 2014 3.
místo na Mistrovství ČR.
Co je to Tap dance (step) ?
Je to krokový tanec rychlého tempa, při němž vyklepávají tanečníci rytmus střevíci. Začátek historie spadá do období vzniku prvních černošských náboženských
shromáždění na americkém území. Patří k prvním jazzovým tancům. Step vznikl
promícháním lidové taneční kultury irských a anglických přistěhovalců se svobodnými černochy, kteří společně žili v chudinských čtvrtích amerických velkoměst.
Vznikl v čistě amatérských poměrech a jeho počátky se datují kolem roku 1840.
A dnešní step: Dnes je škála stepových variací tak veliká, že dobrý stepař zvládne
vymyslet choreografii na klasickou jazzovou hudbu, na vážnou, moderní i rockovou.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Mateřská škola zve rodiče i prarodiče dětí na listopadový charitativní Jarmark

v České. Symbolicky můžete zakoupit dětskou keramiku.

MŠ srdečně zve maminky s malými dětmi na divadelní představení Advent
dne 28. listopadu 2014 v 10,30 hodin.

Vánoční setkání v MŠ se uskuteční v pátek 12. prosince v 16,00 hodin. Pohoštění a vystoupení připraví děti. Aktuálně na www.mslelekovice.cz

Čtení v knihovně bude vždy druhé úterý v měsíci listopadu, prosinci, lednu,
únoru v 18.00 hod.
Obecní úřad Lelekovice, zastupitelstvo obce, redakční rada, děti a
kolektiv základní a mateřské školy a školní kuchyně přejí všem spoluobčanům hezké Vánoce, hodně zdraví, štěstí a klidu v roce 2015.

Plán však byl vyzrazen a Florián zatčen. Zemřel mučednickou smrtí. S mlýnským
kamenem na krku byl svržen z mostu do Emže. Stalo se tak 4. května roku 304 a
mlýnský kámen, s nímž byl Florián utopen, je dnes uložen v kryptě klášterního kostela.
Legenda říká: "Mrtvé tělo se zachytilo na skalce, k níž zaletěl velký orel. Přesto, že
je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil". Utonulého
nalezla a na svém statku tajně pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince.
Na místě tragédie dnes stojí město St. Florian. Už v 6. století tu vznikl klášter s kostelem. Zbytky zdiva pod klášterní bazilikou pocházejí z římské doby, ale první písemné zmínky o klášteře nacházíme z období kolem roku 800. Klášter je jedním z
nejvýznamnějších poutních míst Horních Rakous a v části klášterních budov najdeme hasičské muzeum.
Floriánovy ostatky údajně od roku 1184 spočívají v Krakově. Traduje se, že při velkém požáru Krakova v roce 1528 zůstal kostel s ostatky svatého ohněm nedotčený.
V Římě světce uctívali jako ochránce před represáliemi. Nápis na desce v kryptě
kláštera říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny v 11. století a rozděleny. Část z
nich byla přenesena do Říma, část do Krakova a za císaře Karla IV. byla z Polska
malá část relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikvie má být uložena
také v olomoucké katedrále.
Sv. Florián je patronem Horního Rakouska, Krakova, Boloně a Polska. Je mu zasvěcena řada kostelů. U nás je mu zasvěcen např. kostel v Kladně, postavený v letech 1746 - 1748 slavným Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem ve stylu vrcholného
baroka, dále pak kostely v Kostelanech, Moravském Krumlově, Příbrami na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři a jinde. Málo se ví, že v Žatci se dnešní náměstí
5. května až do začátku II. světové války jmenovalo Floriánské - podle své hlavní
dominanty, barokního sloupu sv. Floriána z let 1742 až 1746. Ostatně, sochy sv.
Floriána zdobí stovky českých náměstí a návsí.
Sv. Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, v dřívějších dobách i ve středověkém brnění, často s kopím nebo korouhví v ruce a se
džberem (putnou), z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je
naprosto typické. Jen ve zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec, např.
na fresce z 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět už jen jako mladého muže.
Někdy se na výtvarných projevech jako atribut objevuje také mlýnský kámen, který
poukazuje na jeho mučednictví a orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé
tělo. Tyto motivy jsou především vidět v klášteře sv. Floriána u Lince. V Podunají
nechybí jeho soška takřka v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého "selského" baroka ve vikýřích statků. Floriánků je mnoho i mezi lidovými
řezbami a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku.
Sv. Florián se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice, např.
na znacích sborů, v názvosloví soutěží a jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Sv. Florián pronikl celým životem a prací českých hasičů. P. Hroch

Předvánoční a vánoční akce
V sobotu 22.11.2014 v 16.30 hod. proběhne v sokolovně v České výstava

jarmarečního zboží a promítání fotek, tentokrát z misií v Keni. Na všechny
se těší Jarmarečníci. V neděli 23.11.2014 ve 14.30 hod. v sokolovně
v České proběhne 14. ročník farního charitativního Jarmarku. Přijďte prožít
příjemné odpoledne, setkat se s přáteli a podpořit potřebné.
Ve středu 24.12.2014 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
V pátek 26.12.2014 v 16.00 hod. společné koledování.
Ve čtvrtek 1.1.2015 od 10.30 do 14.00 hod. novoroční výstup na Babí lom
V neděli 4.1.2015 Vánoční koncert v lelekovickém kostele (bližší info na
plakátku).
______________________________________________________________
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat v neděli 14.12.2014 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Program: Te Deum Antonína Dvořáka a Gloria Francise
Poulence
Účinkuje: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města
Brna a pěvecký sbor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

Svatý Florián – patron hasičů
Patrony hasičů byla řada světců, jako například sv. Vavřinec, sv. Barbora, sv. Agáta
(Háta), sv. Jan Burian, sv. Donát, Panna Marie Hromnická a další, kteří se stali také
patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině 19.
století přijali čeští hasiči za svého patrona svatého Floriána.
Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro a jsou spojeny se
šířením křesťanství. Florián (Florianus) byl římským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího Aquilinuse v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v
Horním Rakousku. Když císař Dioklecián (284 - 305) vydal v letech 303 a 304 čtyři
drakonické protikřesťanské edikty, začali správci provincií pátrat po vyznavačích
víry a násilím je nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl splnit nařízení propustit z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu odchodu do
ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Pölten.
Když se doslechl, že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánování útěku.

Brigádníci zatím v předsálí připravovali obkladové tabule tak, aby mohl obkladač
následující den začít s obkládáním stěn v sále. Na dřevo vláknité tabule o rozměrech 3 m x 1,5 m o tloušťce 18 mm lepili předem nastříhané kobercové textilie.
Obkladač tabule na stěny připevňoval tak, aby vydržely předpokládaný provoz a
chránily omítku na zdivu. Práci ukončil 23. září zateplením a obložením bočních
únikových dveří a zalištováním tabulí při podlaze. Po Václavských hodech bylo
opraveno ústřední topení a do 10. října již jen několik brigádníků zakrytovalo radiátory. Generální oprava byla úspěšně ukončena, a to ještě před topnou sezonou. V
jejím průběhu byl na Skalce uspořádán 13. září Lelešus, oblíbená soutěž kuchařských družstev ve vaření guláše v polních podmínkách, i s kulturním programem.
Práce na modernizaci a údržbě sokolovny zaslouží uznání a poděkování. Obci
Lelekovice za financování nové podlahy v částce 700.000,- Kč, sponzorům za finanční a hmotné dary v podobě potřebného materiálu v hodnotě 100.000,- Kč. Velké uznání zaslouží starosta TJ Zb. Lecián, který prakticky organizoval všechny práce včetně zajišťování firem a řemeslníků na jednotlivé odborné práce i brigádníků
na práce ostatní z řad členů TJ, hlavně volejbalistů. Při krizových situacích, a nebylo jich málo, přišli pomoci i rodinní příslušníci.
Generální oprava sálu trvala 3 měsíce a hodnota celého díla přesáhla 1.300.000,Kč. V současné době sokolovna slouží nejen sportovcům a cvičencům, ale i veřejnosti, neboť již 18. října se zde konal koncert našeho skvělého školního pěveckého
sboru Lelkováčku, který tak oslavil 10 roků svého trvání. Jen podlaha v sále musela být ještě chráněna, podobně jako při Václavských hodech, přikrytím. Výboru TJ
Sokol se tak podařilo během dvou roků zmodernizovat celé vnitřní vybavení sokolovny, počínaje sociálním zařízením, předsálím i novou umývárnou se sprchami
pro sportovce a cvičence. Zakladatelé lelekovického Sokola by měli radost, že také
další generace jejich následníků vzorně udržuje hodnoty, které vybudovali.
Zd. Chlup

AC Lelekovice – aktuality a ohlédnutí za podzimní
částí sezony
Do fotbalové sezony 2014-2015 vstoupily tři družstva Lelekovic - mladší přípravka, starší přípravka a muži. Kluky ročníku 2003 jsme pro
malý počet do soutěže mladších žáků nepřihlašovali, a tak
většina z nich odešla na roční hostování do blízkých Medlánek. Nejen tento rok se klub potýká s nedostatkem trenérů
mládeže. Jeden z trenérů přípravek pracuje dlouhodobě
v zahraničí, další se věnuje svým klukům v místě bydliště,
jiní jsou pracovně vytíženi, či po letech trénování dluží mnohé svým rodinám a svým dětem. Hledáme tedy nové trenéry,
a to především z řad rodičů a prarodičů – tatínků a dědečků.
Kdo by měl zájem pomáhat s trénováním přípravek, je srdečně vítán.

Úspěchy - Dominika
Mistrovství světa: r. 2010 1. a 5. místo (v různých kategoriích) , r. 2012 12.místo.
Mistrovství ČR: r. 2010 dvě 1. místa, r. 2011 1. místo, r. 2012 2. místo, r. 2013 3.
místo, r. 2014 1. místo.
Úspěchy-Alice
Mistrovství světa: r. 2010 10. místo, 2013 21. místo
Mistrovství Evropy: r. 2010 1. a 4. místo
Mistrovství ČR: r. 2009 2. místo, r. 2012 dvě 3. místa, r. 2013 1.2. a 3. místo, r.
2014 dvě 1. místa a 2. místo
Umístění je v různých kategoriích mistrovství.
——————————————————
Stepu se věnuje v Lelekovicích více dětí, např. Sára Titzová, Sára Gladišová,
které letos získaly 1. místo-formace-dětská kategorie, Aneta Galko - r. 2014 3.
místo na Mistrovství ČR.
Co je to Tap dance (step) ?
Je to krokový tanec rychlého tempa, při němž vyklepávají tanečníci rytmus střevíci. Začátek historie spadá do období vzniku prvních černošských náboženských
shromáždění na americkém území. Patří k prvním jazzovým tancům. Step vznikl
promícháním lidové taneční kultury irských a anglických přistěhovalců se svobodnými černochy, kteří společně žili v chudinských čtvrtích amerických velkoměst.
Vznikl v čistě amatérských poměrech a jeho počátky se datují kolem roku 1840.
A dnešní step: Dnes je škála stepových variací tak veliká, že dobrý stepař zvládne
vymyslet choreografii na klasickou jazzovou hudbu, na vážnou, moderní i rockovou.
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Sokolský oznamovatel
Konečně se podařilo dílo, o které usilovali členové TJ Sokol dlouhá léta. Nová podlaha v sále sokolovny. I když ta stará byla dobře udržována, více jak 70 roků nepřetržitého provozu se přece jen na jejím stavu projevilo. Poškození na některých místech již
nebylo možné běžnou údržbou opravit. Od roku 1996 se snažil výbor TJ uskutečnit
její obnovu. Byl zpracován i předběžný projekt s rozpočtem 500.000,- Kč, v té době
však byla prováděna plynofikace sokolovny a na podlahu se již nepodařilo získat prostředky.
V letošním roce výbor TJ Sokol pod vedením starosty Zb. Leciána připravil rozsáhlou
rekonstrukci celého sálu sokolvny, spočívající nejen v položení nové parketové podlahy. Její součástí bylo i odlehčení stropu náhradou velkoplošných zářivkových svítidel
jiným typem nástěnných svítidel a také nové obložení stěn místo stávajícího nízkého
kazetového, v některých částech poškozeného. V rámci velmi dobré spolupráce s obcí
a zásluhou zastupitelstva se starostou J. Divišem se podařilo nalézt zákonnou formu
finanční pomoci TJ Sokol, která umožnila zahájit práce na obnově podlahy.
Nejprve však muselo být provedeno odlehčení stropu demontáží zářivkových svítidel
včetně úpravy stropních trámů, zajištění nových úsporných svítidel, zhotovení elektroinstalace a také dočasné odstranění tělocvičného nářadí a části ústředního topení včetně dřevěných krytů. Vlastní práce byly zahájeny v sobotu 28. června brigádníky z řad
členů TJ … Jedna skupina z lešení prováděla demontáž svítidel a opravovala stropní
trámy. Další skupina demontovala kryty a radiátory ústředního topení a začala likvidovat starou parketovou podlahu. Do jaké náročné práce se členové TJ Sokol pustili stojí
za obdiv. Přicházeli téměř každý den v odpoledních a večerních hodinách, aby pokračovali v započaté práci. Postupně byla provedena demontáž stropních svítidel, těles
ústředního topení, tělocvičného nářadí a byla likvidována celá stará parketová podlaha
s výjimkou přísálí, kde firma provedla renovaci. Odstranění podlahy bylo pracné,
neboť většina parket byla přibita k deskám, z nichž byly některé již nahnilé. Její likvidace byla ukončena koncem července, když podstatnou část zásypu ze suti mezi
trámy vyklidila firma za asistence člena výboru TJ D. Peterky, který také suť odvážel
vlastním malotraktorem na okraj svahu u hudebního pavilonu. Byla využita k vyrovnání terénu a rozšíření parkovacího místa. Do 20. července byly také dokončeny zednické úpravy a elektroinstalační práce pro nové osvětlení sálu, které prováděl starosta
TJ Zb. Lecián. Následně byl sál vymalován, to už malířskou firmou. Od 4. srpna zahájili pracovníci podlahářské firmy práce na položení podlahy. V předsálí se nahromadilo množství materiálu: potěrové směsi, izolační pásy, povrchově upravené podkladové
trámy, desky a balíky parket. Pracovníkům bylo zajištěno také ubytování přímo v sokolovně. Domů jezdili jen na volné dny. Nejprve museli vyrovnat a zpevnit původní
betonovou základovou plochu a potom začali s pokládáním podlahy. Použili klasickou
konstrukci s novou technologií podkladu bez zásypu. Při závěrečné povrchové úpravě
podlahu opatřili lajnami pro míčové hry, které se v tělocvičně provozují. Práce včetně
renovace podlahy v předsálí byly dokončeny 3. září.

Olympijský víceboj v Lelekovicích
Základní škola se v rámci výuky tělesné výchovy účastní celostátního projektu Sazka olympijský víceboj.
Tvoří ho osm disciplín, zaměřených na ohebnost – hluboký předklon v sedě, hbitost – T běh, silovou vytrvalost – sedy/lehy, rovnováhu – postoj čápa, rychlost –
sprint na 60 m, běžeckou vytrvalost – běh 500 m, výbušnost – skok z místa a sílu
– hod basketbalovým míčem ze sedu.
Plnění disciplín proběhne v každém pololetí a žáci tak získají srovnání svých fyzických výkonů. Ti, kteří splní všech osm disciplín, dostanou v závěru školního roku
Sportovní vysvědčení, které bude obsahovat informaci o silných stránkách žáka a
konkrétní návody, jak zapracovat na rozvoji svých slabších schopností, dále také
doporučení, pro které sportovní odvětví má dítě talent a nejlepší předpoklady.
Veškeré informace o projektu lze získat na www.ceskosportuje.cz, kde je mj. i sekce pro rodiče žáků.
Díky rychlé registraci do Olympijského víceboje jsme se dostali mezi první zapojené školy a dostaneme jako odměnu startovní set se sportovním vybavením
v hodnotě 5 tisíc korun.
Dušan Peterka
______________________________________
ZŠ již několik let s dětmi pracuje na projektu Kam s ním, aneb jak třídit odpad.
Chránit své životní prostředí, snažit se zanechat po sobě co nejmenší ekologickou
stopu, by mělo být přirozenou součástí života každého z nás. A o to nám právě
jde… třídění odpadu je to nejmenší, co můžeme dělat. Děti už to ví a pilně třídí,
jistě také díky vám rodičům.
V ZŠ proběhly volby...také. Děti volily své nejoblíbenější jídlo. Které získá co nejvíce hlasů z asi 150? Vyrobit reklamu, lákavý a vtipný slogan, přesvědčit ostatní.
Bylo to zábavné, čestné, pozitivně laděné, bez pomluv a zbytečného poukazování
na chyby druhých (jídel). Vítězná skupina půjde požádat paní kuchařky o laskavé
uvaření zdravější varianty svého meníčka. Dobrou chuť!
A. Přikrylová
______________________________________
Cyklosoutěž : Šlápni do pedálu 2014
O letošních letních prázdninách proběhla cyklosoutěž Šlápni do pedálu. Celkem se
zúčastnilo 20 dětí. Jezdilo se převážně po ČR, děti najely celkem 4311 km.
Za mladší kategorii se umístili: 1.místo - Jakub Odehnal 485 km
2.místi - Klára Rozkošná 435 km
3.místo - Míša Procházková 290 km
Za starší kategorii se umístili: 1.místo - Jan Odehnal 475 km
2.místo - Jan Klusoň 279 km
3.místo - Daniel Jedlička 274 km
Všem vítězům gratulujeme a věříme, že kolo bude i nadále oblíbeným dopravním
prostředkem.
A. Smětáková
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Předvánoční a vánoční akce
V sobotu 22.11.2014 v 16.30 hod. proběhne v sokolovně v České výstava

jarmarečního zboží a promítání fotek, tentokrát z misií v Keni. Na všechny
se těší Jarmarečníci. V neděli 23.11.2014 ve 14.30 hod. v sokolovně
v České proběhne 14. ročník farního charitativního Jarmarku. Přijďte prožít
příjemné odpoledne, setkat se s přáteli a podpořit potřebné.
Ve středu 24.12.2014 půlnoční mše - zpívá chrámový sbor Magnifiat.
V pátek 26.12.2014 v 16.00 hod. společné koledování.
Ve čtvrtek 1.1.2015 od 10.30 do 14.00 hod. novoroční výstup na Babí lom
V neděli 4.1.2015 Vánoční koncert v lelekovickém kostele (bližší info na
plakátku).
______________________________________________________________
Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si Vás dovolují pozvat na
P Ř E D V Á N O Č N Í K O N C E R T,
který se bude konat v neděli 14.12.2014 v 15.00 hod.
v chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Program: Te Deum Antonína Dvořáka a Gloria Francise
Poulence
Účinkuje: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města
Brna a pěvecký sbor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České a Lelekovic zajištěna.

Svatý Florián – patron hasičů
Patrony hasičů byla řada světců, jako například sv. Vavřinec, sv. Barbora, sv. Agáta
(Háta), sv. Jan Burian, sv. Donát, Panna Marie Hromnická a další, kteří se stali také
patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině 19.
století přijali čeští hasiči za svého patrona svatého Floriána.
Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro a jsou spojeny se
šířením křesťanství. Florián (Florianus) byl římským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího Aquilinuse v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v
Horním Rakousku. Když císař Dioklecián (284 - 305) vydal v letech 303 a 304 čtyři
drakonické protikřesťanské edikty, začali správci provincií pátrat po vyznavačích
víry a násilím je nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl splnit nařízení propustit z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu odchodu do
ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Pölten.
Když se doslechl, že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánování útěku.

Brigádníci zatím v předsálí připravovali obkladové tabule tak, aby mohl obkladač
následující den začít s obkládáním stěn v sále. Na dřevo vláknité tabule o rozměrech 3 m x 1,5 m o tloušťce 18 mm lepili předem nastříhané kobercové textilie.
Obkladač tabule na stěny připevňoval tak, aby vydržely předpokládaný provoz a
chránily omítku na zdivu. Práci ukončil 23. září zateplením a obložením bočních
únikových dveří a zalištováním tabulí při podlaze. Po Václavských hodech bylo
opraveno ústřední topení a do 10. října již jen několik brigádníků zakrytovalo radiátory. Generální oprava byla úspěšně ukončena, a to ještě před topnou sezonou. V
jejím průběhu byl na Skalce uspořádán 13. září Lelešus, oblíbená soutěž kuchařských družstev ve vaření guláše v polních podmínkách, i s kulturním programem.
Práce na modernizaci a údržbě sokolovny zaslouží uznání a poděkování. Obci
Lelekovice za financování nové podlahy v částce 700.000,- Kč, sponzorům za finanční a hmotné dary v podobě potřebného materiálu v hodnotě 100.000,- Kč. Velké uznání zaslouží starosta TJ Zb. Lecián, který prakticky organizoval všechny práce včetně zajišťování firem a řemeslníků na jednotlivé odborné práce i brigádníků
na práce ostatní z řad členů TJ, hlavně volejbalistů. Při krizových situacích, a nebylo jich málo, přišli pomoci i rodinní příslušníci.
Generální oprava sálu trvala 3 měsíce a hodnota celého díla přesáhla 1.300.000,Kč. V současné době sokolovna slouží nejen sportovcům a cvičencům, ale i veřejnosti, neboť již 18. října se zde konal koncert našeho skvělého školního pěveckého
sboru Lelkováčku, který tak oslavil 10 roků svého trvání. Jen podlaha v sále musela být ještě chráněna, podobně jako při Václavských hodech, přikrytím. Výboru TJ
Sokol se tak podařilo během dvou roků zmodernizovat celé vnitřní vybavení sokolovny, počínaje sociálním zařízením, předsálím i novou umývárnou se sprchami
pro sportovce a cvičence. Zakladatelé lelekovického Sokola by měli radost, že také
další generace jejich následníků vzorně udržuje hodnoty, které vybudovali.
Zd. Chlup

AC Lelekovice – aktuality a ohlédnutí za podzimní
částí sezony
Do fotbalové sezony 2014-2015 vstoupily tři družstva Lelekovic - mladší přípravka, starší přípravka a muži. Kluky ročníku 2003 jsme pro
malý počet do soutěže mladších žáků nepřihlašovali, a tak
většina z nich odešla na roční hostování do blízkých Medlánek. Nejen tento rok se klub potýká s nedostatkem trenérů
mládeže. Jeden z trenérů přípravek pracuje dlouhodobě
v zahraničí, další se věnuje svým klukům v místě bydliště,
jiní jsou pracovně vytíženi, či po letech trénování dluží mnohé svým rodinám a svým dětem. Hledáme tedy nové trenéry,
a to především z řad rodičů a prarodičů – tatínků a dědečků.
Kdo by měl zájem pomáhat s trénováním přípravek, je srdečně vítán.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem bude naše občanské sdružení reformováno na spolek. V listopadu proběhne Valná hromada se změnou názvu klubu,
volbou výkonného výboru, předsedy, místopředsedy a se spoustou organizačních
změn a doplňků. Pozvánky budou doručeny všem členům klubu, ale i potencionálním novým členům, rodičům dětí a hostům.
K samotným sportovním výsledkům:
Největší radost nám dělá mladší přípravka. Družstvo plné velmi šikovných kluků
nejen že nasbíralo mnoho bodů, ale především předvádí parádní výkony a střílí
mnoho branek. V této soutěži se sice nevede
výsledková tabulka, ale víme, že kluci jsou na
teoretických prvních příčkách.
Starší přípravka se formuje v kompaktní fotbalem zapálenou partu. Její soutěžní výsledky se
postupně zlepšují a hra nepostrádá bojovnost a nasazení. Po mizerných předchozích letech je tato kategorie
opět úspěšná a to nás velmi těší a motivuje.
Muži zahájili sezonu slušným rozjezdem a okupovali horní část tabulky. Výkon týmu byl stabilní a začal se
ještě více zvedat, přicházela těsná i vysoká vítězství. Dobrou hru a slušné výsledky však zastavila
vlna zranění a několik zápasů se odehrálo
s minimálním počtem hráčů. Hlavním problémem
týmu mužů je nemožnost doplnění týmu vlastními
odchovanci - dorostenci. Ti z mála co by mohli
pomoci, dali přednost jiným týmům, či nemají dost
odvahy a zodpovědnosti. Na silné ročníky 19971999 , které „válí“ na hostování za jiné dorostenecké kluby ještě musíme nějaký ten rok počkat. Tým postrádá také druhého gólmana
a asistenta trenéra.
Zimní přestávka bude do vánoc odpočinková. První měsíce nového roku však budou ve znamení plných tréninků, halových turnajů a přípravy na jarní část sezony.
Tak odpočnout, načerpat síly a na jaře zase: „LELE, OLÉÉ“.
Pokud paní zima dovolí, těšíme se na vaši návštěvu kluziště v našem sportovním areálu. Tentokráte již s mantinely !
(Ivas)
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Možná nevíte, že …
Dominika a Alice Loubalovi jsou úspěšné stepařky.
Dominika, narozená v roce 1997 v Brně a Alice , narozená v roce 1999, taktéž v Brně
jsou sestry a bydlí od roku 2004 v Lelekovicích. Více jak 10 let se věnují stepu ve
stepařské a taneční škole Renaty a Pavla
Bartůňkových. Mají za sebou velkou
řádku stepařských i tanečních vystoupení a soutěží. Mohou se pochlubit spoustou republikových, tak i celosvětových
úspěchů, především na Mistrovství ČR a
světa. Věnují se mu prakticky již od
předškolních let, pořád je tento netradiční projev tance a vnímání hudby uchvacuje a zajímá, a proto se stal spolu
s moderním tancem jejich jediným koníčkem. Starší Dominika se snaží předávat své zkušenosti se stepem dále a
tvoří své vlastní choreografie i choreografie v dětské kategorii. V letošním
roce absolvovala Mistrovství ČR a
skončila na 1. místě v kategorii Malá
skupina – dospělí, choreografie vlastní.
Mladší Alice letos podruhé získala titul
mistryně České republiky v sóle – ženy
– juniorky. Svému koníčku věnují
spoustu času a stepové i taneční tréninky mají v podstatě každý den včetně
sobot a nedělí. To je daň, kterou musí akceptovat celá rodina. Mistrovství České republiky se koná vždy 1x ročně, převážně v měsíci květnu, takže příprava probíhá přibližně již od ledna. Je to jediná soutěž v ČR, na které se stepaři nominují na Mistrovství světa, které se koná vždy v prosinci v německé Riese. Pokud postoupí na Mistrovství světa, nastává příprava od září do prosince. Během roku včetně prázdnin se
obě sestry zúčastňují stepařských seminářů.

