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V krbu oheň plápolá, jehličí voní. Přichází vánoční nálada, zvoneček uţ zvoní!
Ať jsou letošní Vánoce plné radosti v srdci, milých úsměvů a krásných dárků.
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KOUZELNÉ KORÁLKY
Petr Kříţ, Kralovice
Ţil, byl jednou jeden básník,
začínal prosinec, ve městě padal sníh.
Ten básník, o kterém byla řeč,
si svými básněmi sotva na chleba vydělal
a nic moc si z toho nedělal.
To hluboko, co do kapsy měl,
ho začalo mrzet aţ na Štědrý den,
kdy kaţdý nějaký ten dárek někomu nadělí
a Štědrý den zrovna byl a k tomu v neděli.
Sedl si tedy za stůl, vzal papír a začal psát
báseň, kterou by mohl někomu darovat.
Byla o všech těch věcech kolem nás,
O tom, jak plynou lidi, plyne čas
a hlavně o svátcích vánočních,
o tom, ţe by sníh vţdycky padat měl…
a ţe i jeden k druhému se máme líp,
škoda, ţe jen o Vánocích…...
Na konec básně připsal " Jeţíškovi",
Snad mu to dojde, kdo ví…..
Vzal kámen a za okno poloţil ten list.
Pak otevřel kníţku, ţe si bude číst…..
Usnul však unaven tou básní…..
Kdyţ se pak probudil druhý den
Pomyslel si: "Jsem snad blázen ?
Vţdyť na Jeţíška uţ dávno nevěřím."
Podívat se za okno šel,
báseň tam však uţ nenašel.
Byly tam jen dva korálky,
co vypadnuly z obálky.
V obálce ještě básník našel vzkázek:
"Korálky si dej na provázek.
Ty jako talisman cestu slávy klestí
a přinesou ti štěstí."
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Vážený čtenáři,
Na tomto místě jste byli zvyklí číst informace o dění v obci tak, jak je
viděl a hodnotil starosta. Rovněţ já bych zde chtěl mít prostor k předávání
informací, ale od příštího vydání Zpravodaje naváţi poněkud jiným způsobem.
Rovněţ tak nechci v tomto začínajícím volebním období hodnotit druhé
pololetí letošního roku. Nelze se však alespoň konstatováním nezmínit o dvou
dokončených investičních akcích, které zasáhly do ţivota vesnice a téměř
vyprázdnily “obecní pokladnu“. Je to výstavba infrastruktury ulice U Hřiště, kde
hodnota díla dosáhla částky 9 709277 Kč, a oprava kulturního sálu Obecního
domu, kde částka za stavební činnost a vnitřní vybavení dosáhla výše
7 068 000,-Kč. Obě investice posunuly naši vesnici k vyššímu standardu.
Zvláště oprava kulturního sálu polarizovala obyvatele Letonic na příznivce a
odpůrce, ale výsledek přesvědčil, ţe obec získala důstojné místo pro pořádání
kulturních a společenských akcí. Snad to napomůţe k obnově společenského
ţivota a zároveň zvýšení četnosti pořádání kulturních vystoupení a tanečních
zábav.
Na listopadovém ustavujícím jednání Zastupitelstva obce byli nově
zvoleni vedoucí funkcionáři, Rada obce a předsedové výborů. Došlo ke
značnému omlazení a obměně radních a členů zastupitelstva. Snahou nového
zastupitelstva je zapojení širší části obyvatel do dění v Letonicích.
Na poli ekonomickém není situace příliš příznivá, jak ukazuje schválený
rozpočet na příští rok a současná ekonomická situace obce. O to více bude třeba
vyuţívat moţnosti získání financí pomocí dotačních titulů.
Na prvním jednání Zastupitelstva obce Letonice byl Radou obce
předloţen materiál „Stanovení cílů rozvoje obce na další období“. Je to soubor
projektů, které jsou v různé formě rozpracovanosti. Předseda Komise rozvoje,
výstavby a ŢP ing. Petr Lokaj uvedl, ţe výčet projektů nelze brát dle priorit, ale
pouze jako seznam akcí. Prioritní sestavení, je vzhledem k nejasným formám
financování, problematické. Bude nutné zváţit potřebnost a účelnost kaţdého
cíle v návaznosti na rozvoj obce.
Jmenovitý seznam cílů:
1/ Zateplení budovy MŠ Letonice
Jedná se o výměnu výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a stropní
konstrukce v půdním prostoru. Nyní se čeká na doručení smlouvy o poskytnutí
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dotace od Státního fondu ŢP. Je uzavřena smlouva se stavební společností na
provedení stavebních prací a mandátní smlouva na výkon technického dozoru
stavby. Celkové náklady se pohybují okolo 2.900.000 Kč vč. DPH. Z toho jiţ
bylo uhrazeno okolo 124.000,- Kč. Dotace se pohybuje okolo 60 %.
2/ Zateplení budovy Obecního domu
Jedná se o zateplení obvodového pláště, které by mělo být podpořeno
z Programu Zelená úsporám. Vzhledem k tomu, ţe je nyní tento Program
uzavřen, bude nutné vyjednat, zda vůbec tento projekt bude podpořen i přes
akceptaci ţádosti. Náklady jsou okolo 1.000.000 Kč a dotace v max. výši 90 %.
3/ Stavební úpravy Obecního úřadu
Jedná se o vytvoření potřebného zázemí úřadu spočívajícím ve vytvoření
oddělených pracovišť. To znamená vystavění lehkých příček ve stávající
zasedací místnosti a vytvoření vchodu na úřad ze strany České pošty. Vznikla by
tak oddělená pracoviště matriky, účetní, starosty a místostarosty.
4/ Přístupová komunikace a parkoviště u hřbitova
Studie řeší opravu a rozšíření stávající komunikace při jiţní straně hřbitova
s navazujícími kolmými stáními. Majitelé pozemků byli se záměrem seznámeni,
ale doposud nebylo právo k pozemkům získáno. Pozemek pod stávající
komunikací je řešen v rámci pozemkových úprav. Bude nutné provést revizi
studie tak, aby bylo moţné získat právo k pozemkům. Zde doporučujeme v roce
2011 zahájit práce na projektu a jednání s majiteli pozemků. Náklady se mohou
pohybovat aţ k 1.500.000 Kč. Bude projednána moţnost získat dotace z MAS
Společná cesta.
5/ Přestavba bývalé budovy MNV na byty
V současné době je vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení
na přestavbu budovy z nebytových prostor na byty. Celkem je moţné zde
vytvořit 6 nových bytů. Spolu se stávajícími dvěma by se tedy jednalo o 8 bytů.
Bude nutné analyzovat projekt ve vztahu na podání ţádosti o dotace např.
z Ministerstva pro místní rozvoj.
6/ Výstavba páteřní kanalizace přes obec „Stoka A“
Je zpracována projektová dokumentace pro vodoprávní řízení řešící výstavbu
nové splaškové kanalizace přes náves. Její počátek je na ulici Osvobození u
domu paní Sloukové, dále vede ulicí U Zbrojnice, 1. Máje, Druţstevní
s vyústěním do ČOV. Do této kanalizace by měly být napojeny veškeré
splaškové přípojky rodinných domů a tím částečně eliminován přítok balastních
vod ze stávající kanalizace na ČOV. Propočtové náklady jsou okolo 8.000.000,Kč. Bez případných dotací nebude moţné záměr realizovat.
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7/ In – line stezka „přístupová komunikace k ČOV“
Nyní je vypracována projektová dokumentace řešící komunikační propojení ul.
U hřiště k ČOV podél areálu PROCYON. Na komunikaci jsou vázána parkovací
stání, odpočívadla a kamerový systém. Její účel je z důvodů získání dotací pojat
pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeţe in-line. Projekt bude dále sledován a
bude snaha na jeho realizaci zajistit dotační zdroje. Rozpočtové náklady se
pohybují okolo 4.500.000 Kč.
8/ Infrastruktura Horany
Nyní je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a vypracována projektová
dokumentace pro stavební povolení. Rozpočtem jsou náklady stanoveny na
22.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, ţe obec můţe zhodnotit pouze vlastní
pozemky při severní straně (jiţní pozemky v soukromém vlastnictví) bude nutné
důkladně zváţit realizaci této akce.
9/ Infrastruktura ul. U Hřiště
Akce byla dokončena v měsíci listopadu roku 2010. Smlouva o dílo na stavební
práce byla uzavřena ve výši 10.443.793 Kč. Skutečné náklady po zápočtu všech
změnových listů dosáhly výše 9.709.277 Kč. V této částce je zohledněna
výstavba kanalizace v lokalitě Horany.
10/ Regenerace areálu koupaliště
Je zpracována projektová dokumentace na stavební úpravu stávajícího bazénu
včetně technologie. Projekt řeší zmenšení bazénu na 44,1m x 19,4m x 0,7m1,8m,výměnu technologie čištění včetně rozvodů vody atd. Rozpočtové náklady
pouze na technologii jsou ve výši 7.000.000 Kč. Náklady stavební části nejsou
známy. Zde doporučujeme zahájit obnovu pouze za podmínky získání dotačních
prostředků. Za zváţení by stálo i vypracování širší studie celého areálu.
11/ Protierozní opatření Šmolesy, Vyčištění svodnice u zemědělského druţstva
Jedná se o akce, které je moţné realizovat v rámci pozemkových úprav. Bude
jednáno s Pozemkovým úřadem o moţné realizaci za přispění dotace.
12 / Ostatní
-

regenerace veřejné zeleně,
vyuţití budovy zahrádkářů na ulici Druţstevní,
vyuţití budovy hospodářského zázemí obce na ulici 1. Máje,
parkovací stání u hřiště – severní vstup,
podélné stání při krajské silnici - od Domu sluţeb po Obecní dům,
zateplení budovy ZŠ včetně haly.
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Zastupitelstvo vzalo předloţený návrh na vědomí a uloţilo Radě obce průběţně
informovat o stavu rozpracovanosti jednotlivých akcí.
Ing. Jiří Skokan
starosta obce

Mateřská škola od prázdnin do Vánoc
Na začátku nového školního roku 2010/11 jsem nastoupila jako učitelka
do letonické mateřské školy. Sice čerstvě po škole, bez zkušeností, ale zato
s velkým elánem a plnou hlavou nápadů. Zapojila jsem se do realizace bohatého
programu, který jsme společně pro děti připravili.
Zúčastnili jsme se vítání občánků, besedy s důchodci a naši mateřskou
školu navštívili místní rodáci – sedmdesátníci. Všechny jsme s dětmi krátkým
kulturním vystoupením potěšili. Nudu v naší školce neznáme. Přijelo k nám
loutkové divadlo a Večerníček s popletenými pohádkami. Také uţ víme, ţe
pejskové umí léčit – to nám předvedla paní cvičitelka z Prostějova. Návštěva
výstavy ovoce a zeleniny, na kterou nás pozvali místní zahrádkáři, se nám moc
líbila.
Tento školní rok se naši předškoláci začínají seznamovat s cizím jazykem
– angličtinou. Děti to moc baví a na kaţdou páteční hodinku se těší.
Snaţíme se, aby i rodiče našich dětí spoluvytvářeli prostředí, ve kterém
společně trávíme většinu času. Podzimní dílničky na téma dýňová strašidla naši
školku proměnily opravdu ve ,,strašidelnou“. Soutěţ o nejhezčího draka se
vydařila a vyhráli všichni.
S netrpělivostí a snahou být hodní jsme proţívali počátek adventního
času. Při čertovské výzdobě mateřské školy nám opět pomáhali rodiče, kterým
děkujeme. Naši školku navštívila čertovská chasa s Mikulášem. Děti musely
dokázat, ţe byly poslušné. Celou budovou zněly písně, říkadla a nakonec i
taneční řádění s čerty. Na čerty jsme si také zahráli při „Rozsvěcení vánočního
stromečku“ v novém obecním sále, kde jsme nejen předvedli malou ukázku
toho, co se učíme, ale také co vytváříme při výtvarných a pracovních činnostech.
Vánoční čas je opět zde, na návsi září stromeček a my všem občanům
přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Za mateřskou školu Šárka Hálová
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Základní škola informuje…
Školní rok 2010/2011 byl zahájen 1. září. Děti z 5. tř. si připravily krátký
program na uvítání prvňáčků. Zpestřením začátku školního roku byl výlet do
ZOO v Hodoníně. V říjnu pro naše starší občany vyrobily děti z keramického
krouţku malý dárek. 14. října ţáci 4. a 5. tř. navštívili okresní knihovnu Karla
Dvořáčka ve Vyškově. Pro většinu z nich to byl nezapomenutelný záţitek.
15. října byl uspořádán tradiční podzimní sběr papíru. 1. listopadu jsme
navštívili výstavu ovoce a zeleniny na OÚ, kterou pořádala místní organizace
Zahrádkářů. Mnohé z dětí si zde našly svoje výtvarné práce, které dotvářely
podzimní atmosféru výstavy. 8. listopadu byl ve škole uspořádán koncert pod
názvem „Vývoj hudebních nástrojů.“ Chlapci a děvčata mohli sledovat vývoj
těchto nástrojů od pravěku po současnost. Čert a Mikuláš navštívili školu 3.
prosince. Všichni odcházeli plni dojmů a záţitků. V neděli 5. prosince proběhlo
v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tradičně zde se svým
pásmem koled, vánočních písní a říkadel vystoupili naši ţáci. Vánoční
atmosféru jsme načerpali ve skanzenu ve Stráţnici. Zde jsme viděli a vyzkoušeli
si mnohá, jiţ dnes zaniklá řemesla. Vánočními koledami jsme zahájili i vánoční
dílničky, kde si rodiče s dětmi vyráběli svícen na štědrovečerní stůl.
Kolektiv ZŠ spolu s dětmi Vám přeje krásné proţití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2011.
Ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců
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Z činnosti společenských organizací a
občanských iniciativ….
Zahrádkáři informují…
V měsíci únoru 2010 proběhla členská výroční schůze, která měla téměř
100 procentní účast, coţ svědčí o zájmu členů této organizace. Od roku 2007,
kdy byl zvolen nový výbor, bylo přijato 18 nových členů a k dnešnímu dni je
počet členů rovných 40. V roce 2010 nás navţdy opustil dlouholetý člen Jan
HANÁK, který pracoval v ČZS 35 roků a zemřel ve věku 83 let. Čest jeho
památce. Samotný výbor se v roce 2010 sešel celkem na 8 řádných schůzích se
100 % účastí.
V letošním roce uskutečnila naše organizace na ZŠ soutěţ Mladý
zahrádkář. Ţáci byli seznámeni s významem pěstování ovocných stromů a
květin, poté si vyzkoušeli slovním testem svoje znalosti v daném oboru. Je nutno
podotknout, ţe děti příjemně překvapily a nejlepší obdrţely věcnou cenu.
Návštěva našich členů na ZŠ nebyla poslední a po dohodě s paní ředitelkou
věříme, ţe se tyto besedy a soutěţe stanou tradicí. Rádi bychom touto formou
vzbudili zájem dětí o naši organizaci. ZO ve spolupráci se ZŠ se rovněţ zapojila
do celorepublikové soutěţe vyhlášenou ČZS Praha na téma „Bylinky naší
zahrádky“ v polytechnické práci, kdy nejlepší práce budou odměněny a
vystaveny na Flóře Olomouc. Za shora uvedenou spolupráci patří vedení ZŠ
v Letonicích poděkování.
V měsíci květnu byl uspořádán velmi zdařilý zájezd do Věţek, kterého se
zúčastnilo 42 občanů Letonic. Dále bylo prováděno pro občany moštování, které
bylo však nejslabší za posledních 10 roků a to vzhledem k neúrodě jablek. Jako
poslední akce, kterou uspořádala naše ZO, byla v měsíci říjnu zdařilá výstava
ovoce a zeleniny. Navštívilo ji celkem 280 občanů. A ţe se jim výstava líbila, o
tom svědčí mnoho zápisů s poděkováním a uznáním v kronice zahrádkářů,
kterou měli moţnost si návštěvníci i prohlédnout.
V pondělí ráno pak navštívily výstavu i děti z MŠ a ZŠ, které si odnesly
vystavené vzorky. Pro vysoký zájem občanů o uvedenou výstavu bude tato
připravena i v roce 2011, a to ve větším měřítku, neboť máme jiţ k dispozici
obecní kulturní sál.
Co na závěr? Vánoční svátky nám jiţ klepou na dveře, a proto výbor ZO
ČZS přeje všem svým členům a spoluobčanům mnoho krásných a příjemných
dnů, osobních i pracovních úspěchů, sváteční pohodu a mnoho splněných přání
v roce 2011.
Za výbor ZO ČZS
Miroslav Skoupý - jednatel
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Dámský klub
v listopadu završil 1. rok své činnosti.
Toto netradiční uskupení letonických ţen se poprvé sešlo 18. listopadu
2009. První přednáška paní Lakomé z Přerova byla zaměřena na otázky oblékání
a vkusu, na cvičení těla a osobnost ţeny. Aktivita, kreativita, optimismus a
pohoda se staly motivem, který uplatňujeme v Dámském klubu stále. V letošním
roce jsme uskutečnily 9 schůzek, které jsme pro velký zájem z hostince Na hřišti
převedly do větších prostor kavárny U ještěrky.
Počty účastnic se různí, někdy se nás sešlo víc neţ 40, protoţe nejde jen o
popovídání, ale scházíme se také proto, abychom vyslechly zajímavé přednášky,
které obohacují naše poznání. Příkladem jsou témata Estetika a její hodnoty,
Velikonoce - původ a průběh svátků v historickém kontextu, Jarní rady do
zahrady, Správná výţiva, Psychologické typy osobnosti a různé sociální role
člověka, Historie Letonic - spojeno s prohlídkou kronik a starých dokumentů,
Advent a historie vánočních svátků, Péče o zdraví a klouby prostřednictvím
doplňků stravy aj.
Naše dovednosti si ověřujeme ochutnávkami, které účastnice nabídnou (i
recepty si vyměňujeme), také jsme z včelího vosku vytvářely vánoční svíčky a
často si domů odnášíme dárky, kterými se vzájemně prostřednictvím tomboly
obdarujeme (i kdyţ zde také hraje roli štěstí).
Na Dámském klubu jsme mezi sebou uvítaly i muţe - pan Ošmera přišel s
hudbou, pan Hrdlička nám promítl fotografie z našich akcí a pan Hála jako
nejstarší muţ se mezi námi také cítil dobře, coţ nás potěšilo.
Kromě klubových schůzek jsme zorganizovaly 4 vycházky v obci a okolí,
při nich jsme někdy měly exkurze - na příklad na čističku odpadních vod nebo
do rekonstruovaného Obecního kulturního domu. Podnikly jsme i návštěvu
turistické výstavy v Muzeu v zámku Bučovice a výlet do Brna na výstavu Zlato
Inků na hradě Špilberk.
Zdařilá byla Cesta nočním pohádkovým Hájkem 1.7., kdy děti v úvodu
prázdnin prokázaly různé dovednosti a neohroţenost při plnění úkolů, jeţ jim v
tmavém lese zadaly mnohé pohádkové bytosti, aby se završením stalo opékání
špekáčků a získání drobných dárků.
Mnohé naše akce byly uskutečněny v součinnosti s dalšími letonickými
organizacemi, jako jsou obětaví hasiči, zahrádkáři, místní skupina ČČK, rybáři
apod. Podíl našich členek byl zřejmý na Ovocném koši, pochodu s lampiony po
prázdninách, na sběru šatstva Vítr v šatníku a na Kateřinské zábavě.
Jsem ráda, ţe patřím do Dámského klubu, kde nalézám přátelskou
pohodu, poučení i zábavu. Za přátelství děkuji a do roku 2011 nám všem přeji
dobré zdraví, pěkné vztahy, bezvadné nápady a hodně sil k jejich realizaci.
Pavla Kučerová
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Obnovená tradice
V sobotu 20. listopadu 2010 místní skupina Českého červeného kříţe
uskutečnila Kateřinskou zábavu v kulturním sále Obecního domu v Letonicích.
Děkuji všem, kteří k výbornému průběhu této zábavy přispěli, protoţe bez
obětavosti, nápaditosti, pracovitosti a ochoty i štědrosti by výsledek našeho
snaţení nebyl tak výrazný.
Základem byla dobrá nálada a vtipná organizace, hudební duo Amis z
Vyškova splnilo očekávání tanečníků, příjemné bylo pohoštění i moţnost
dobrého občerstvení, hodnotné ceny v tombole, kterých bylo přes 100, potěšily
šťastné výherce. V kulturním prostředí se lidé cítili příjemně, coţ dosvědčuje i
to, ţe doba zábavy se po dohodě prodlouţila a domů jsme odcházeli spokojeni,
nikdo zábavu nenarušil nevhodným nebo obtěţujícím způsobem.
Naše poděkování patří i všem zastupitelům za ekonomickou vstřícnost,
která organizátorům velmi pomohla. Jsme rádi, ţe se v Letonicích s novým
kulturním sálem začíná prohlubovat kulturní ţivot a těšíme se, ţe hezké zábavy
a kulturní pořady přispějí k dobrým mezilidským vztahům a k tomu, ţe se v naší
obci budeme dobře cítit.
Pavla Kučerová
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Rozpočet 2011 - Obec LETONICE
Třídy

Příjmy dle jednotlivých paragrafů

TŘÍDA 1

Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních poţitků
Daň z příjmu fyzických osob z podnikání
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob - obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozovaný hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy dle jednotlivých §
1031 příjem z pěstební činnosti - prodej dřevní hmoty
2321 příjem ze stočného
3314 činnosti knihovnické
3341 příjem z kabelové televize
3392 příjem za sluţby spojené s pronájmem objektů
3412 příjem z ubytování
3612 příjem za sluţby spojené s pronájmem bytů-bytové hospodářství
3613 příjmy za sluţby spojené s pronájmem nebytových prostor
3613 nájemné z nebytových prostor
3612 nájemné z bytů
3632 hřbitovní sluţby
3639 komunální sluţby a územní rozvoj
3722 příjem za odpad od FO a PO
3722 příjem za tříděný odpad
6171 příjem za sluţby spojené s pronájmem
6310 připsané úroky z běţného účtu-obecné příjmy a výdaje z fin. oper.
splátky půjček od občanů
Nedaňové příjmy celkem
Běžné příjmy celkem = daňové + nedaňové

TŘÍDA 2
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v tis. Kč

1 700
250
120
2 100
0
3 600
620
30
5
0
24
25
750
9 224
20
425
1
420
0
0
0
0
293
78
0
758
0
0
0
20
0

2 015
11 239

TŘÍDA 3

TŘÍDA 4

Kapitálové příjmy dle jednotlivých §
Kapitálové příjmy celkem
Přijaté dotace
Neinvestiční transfer ze SR
Ostatní neinvestiční transfer - dotace od OPŢP
Dotace od PRV-SZIF
Dotace JMK
Přijaté dotace celkem

Rozpočtové příjmy celkem

Třídy

Výdaje dle jednotlivých paragrafů

1032 lesní hospodářství
2212 silnice a zimní údrţba, oprava chodníku, nákup sluţeb
2221 dotace veřejné silniční dopravě
2321 kanalizace-odvádění a čištění odpadních vod
2333 úprava drobných vodních toků
3111 mateřská škola
3113 základní škola
3314 knihovna
3117 první stupeň základních škol
3319 kronika, muzeální činnost
3322 zachování a obnova kulturních památek
3341 kabelová televize
3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas-výroční zpráva obce
Neinvestiční 3399 činnost komise kulturní a společenského dění KKaSD
3412 areály a sportoviště ve vlastnictví obce - dotace
(běžné)
výdaje
3419 ostatní tělovýchovná činnost
3421 činnost komise komunitního vzdělávání a sociální péče KKVaSP
3429 ostatní zájmová činnost-podpora činnosti NNO
3612 bytový fond
3613 úpravy a dovybavení zařízení pro provoz obce-nákupní středisko
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3633 výstavba technické infrastruktury
3636 Mikroregionální partnerství- příspěvky mikroregionům a MAS
3639 komunální sluţby, územní rozvoj
3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722 sběr a svoz komunálního odpadu
3745 veřejná zeleň
Třída 5
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0

111
720

831
12 070

v tis. Kč

50
40
70
578
0
2 353
325
60
800
20
50
220
15
100
100
100
100
50
50
230
25
2 000
80
1200
25
620
20

Třida 6

4329 sociální pomoc občanům,
5512 protipoţární ochrana+ dohody na zásahy pro obec-kalamity, mise
6112 místní zastupitelské orgány
6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. fondu
6310 úroky z úvěrů
6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
Neinvestiční výdaje celkem
2212 podpora projektů - kofinancování a investiční dar
2219 investiční dary související s výstavbou či obnovou domů v centru

investiční
(kapitálové) 2321 kanalizace, ….
výdaje

Kapitálové výdaje celkem

Rozpočtové výdaje celkem

10
40
1 030
1 600
50
59

11 070

1 000
12 070

Saldo příjmů a výdajů
Financování v tom:
Třída 8

0

8124 splátka jistiny KB,

financování 8124 splátka půjčky SFRB
8115 změna stavu na bankovních účtech

Struktura Obecního úřadu Letonice
Ing. Jiří Skokan
starosta
Jaroslav Bartoník
místostarosta
Lenka Liberová
matrikářka a samostatná referentka
Hana Pospíšilová
účetní a samostatná referentka
Miroslav Moudrý
pracovník údržby
Dagmar Floriánová
uklízečka

(+420) 606 690 426
starosta@letonice.cz
(+420) 728 931 641
mistostarosta@letonice.cz
(+420) 517 383 756
matrika@letonice.cz
(+420) 517 383 756
ekonomka@letonice.cz
(+420) 517 383 756
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Úřední hodiny

pondělí
středa

08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00

starosta:
středa

08.00 - 12.00

12.30 - 17.00

místostarosta:
pondělí
středa

15.30 - 17.00
15.30 - 17.00

V neúřední dny lze sjednat jednání po předchozí domluvě.

Rada obce
Ing. Jiří Skokan - starosta obce
Jaroslav Bartoník – místostarosta obce
Ing. Jiří Pospíšil, ml.
Bc. Pavel Novák
Ing. Petr Lokaj

Zastupitelstvo obce
Pořadí členů zastupitelstva je uvedeno dle počtu hlasů získaných ve volbách do
obecního zastupitelstva v roce 2010.

Ing. Jiří Skokan
Ing. Petr Lokaj
Ing. Jiří Pospíšil, st.
Václav Zourek
Miloslav Zachoval
Jaroslav Bartoník
Ing. Adam Bartoník
Radim Kachlík

Počet hlasů
294

Počet hlasů
220
Ing. Jiří Pospíšil, ml.

279
254
251
250
238
235
221

Jaroslav Zobal
Libor Chalupa
Bc. Pavel Novák
Luděk Skokan
Miroslava Vráblová
Ing. Josef Marek
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218
215
215
188
185
183

POPLATKY V OBCI LETONICE NA ROK 2011
Tuhý komunální odpad:
II. pololetí, úhrada do 31. 01. 2011
II. pololetí, úhrada do 30. 06. 2011

460,- Kč/osoba/rok

Poplatek ze psa
úhrada do 30. 04. 2011

120,- Kč/pes/rok

Stočné*
úhrada do 30. 06. 2011

340,- Kč/osoba/rok

Kabelová televize:
- poplatek za připojení
- měsíční poplatek

3.600,-Kč
100,-Kč/měsíc

*

dne 17. 12. 2010 schválilo Zastupitelstvo obce novou cenu stočného 8,50 Kč/m3, coţ
představuje v paušálu zvýšení ceny stočného na 340,-Kč na osobu/rok (při paušální spotřebě
40 m3).

Neplatiči jsou stále mezi námi…
Většina občanů naší obce v řádných termínech a zodpovědně platí úhrady
za svoz komunálního odpadu, vodné a stočné, kabelovou televizi, nájemné
z nebytových prostor a další úhrady do pokladny obce.
Ale naproti tomu několik našich spoluobčanů trvale ignoruje výzvy a
upomínky k úhradě nezaplacených poplatků, někdy i za několik období, popř. za
více poloţek. A někteří z těchto neplatičů dávají bezostyšně najevo, ţe se cítí
být nepostiţitelní a věří, ţe menší částky nebude obec vymáhat. Tento stav
poškozuje poctivé obyvatele naší vesnice a budí jejich nelibost. Rada obce se
nehodlá v zájmu ostatních občanů s tímto stavem smířit a vyzývá všechny
dluţníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají uhrazeny pohledávky vůči obci,
aby tak učinili co nejdříve.
Rozhodně se vyplatí dluhy uhradit bez zbytečných průtahů a nevystavovat
se nepříjemnostem.
Obecní úřad Letonice
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Vážení občané,
na jaře r. 2011 bude obec Letonice uzavírat s jednotlivými občany smlouvu
o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod. Abyste měli
dostatek času se se smlouvou seznámit, zveřejňujeme v tomto čísle LZ její text.

Smlouva

o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod
Dodavatel:
Obec Letonice
v zastoupení starosty Ing. Jiřího
Skokana
Osvobození 112, 683 35 Letonice
IČO: 00 29 19 86
Bankovní spojení: č.ú.:
5829731/0100

e-mail: ouletonice@volny.cz
a
Odběratel:
jméno a příjmení:
rodné číslo:
trvalé bydliště:

uzavírají
v souladu s ustanovením občanského zákoníku č. 64/1964 Sb. a vyhlášky č.
428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších platných právních předpisů tuto
smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností při provedení sluţby
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací dodavatelem a vypouštění vody
odpadní do veřejné kanalizace odběratelem sluţby.

II. Doba plnění

Obě strany se dohodly, ţe tuto smlouvu uzavírají na dobu neurčitou.

III. Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
1.Určení místa odběru:
Adresa místa odvodu: Obec Letonice, katastrální území Letonice
2. Splnění předmětu smlouvy:
Předmět smlouvy je splněn přechodem odpadní vody ze zařízení odběratele do
zařízení dodavatele. Pokud není dále uvedeno jinak, je předmět smlouvy
uskutečněn průtokem vody v místě, kde domovní část kanalizační přípojky
přechází v část veřejnou, nebo přechodem z pozemku soukromého do veřejného.
3. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod */:
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A) Firmy a podnikatelé: dle množství vody dodané do nemovitosti
veřejným vodovodem (dle údajů vodoměru, který je ve správě DSO
Vodovod Draţovice a Letonice) a odběratel tímto prohlašuje, ţe
nevypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů
B) Občané: podle upravených směrných čísel roční spotřeby vody,
schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 05. 09. 2008, ve výši 40 m3
na jednoho obyvatele nemovitosti, která je místem odvodu, a to
v případě, kdy odběratel odebírá vodu z veřejného vodovodu a současně
vyuţívá i jiný zdroj vody bez měření. V případě změny pobytu je mnoţství
odváděné vody dle směrného čísla bude vypočteno v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
*/

vyhovující způsob zakroužkujte

4. Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod:
Stanoveno platným provozním řádem kanalizace a ČOV Letonice, jinak dle
vyhl. 428/01 Sb.

IV. Cena stočného

Cena stočného vychází z kalkulace za předchozí kalendářní rok, provedené
podle skutečných dodavatelských vstupů. Cena je platná po schválení
zastupitelstvem obce Letonice.
Stočné je cena za sluţbu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod a je
součinem ceny za 1 m3 a mnoţství vypouštěné odpadní vody do kanalizace
v m3.
Cena můţe být dodavatelem měněna v závislosti na výpočtu stočného podle
vyúčtování předchozího roku s úpravou ceny stočného pro nadcházející rok
směrem nahoru i dolů podle výsledku srovnání příjmů ze stočného a nákladů
předchozího roku, kdy kaţdou změnu ceny stočného oznámí dodavatel
odběratelům zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Letonice, nejpozději
však do konce měsíce ledna.
Změny cen jsou platné po schválení zastupitelstvem obce Letonice.

V. Ostatní ujednání

1. Odběratel se zavazuje:
oznámit dodavateli přihlášení či odhlášení odběru tak, aby dodavatel mohl
provést změnu v evidenci
oznámit neprodleně všechny změny týkající se počtu obyvatel bydlících v
nemovitosti
oznámit dodavateli neprodleně všechny změny týkající se této smlouvy
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2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez
předchozího
upozornění jen v případech ţivelné pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační
přípojky nebo při moţném ohroţení zdraví lidí nebo majetku.
3. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do
doby, neţ pomine důvod přerušení nebo omezení:
při provádění plánovaných oprav, udrţovacích a revizních prací
nezaplatí-li odběratel sluţby odvodu odpadních vod i přes upozornění
dodavatele
v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil
neumoţní-li odběratel dodavateli přístup k přípojce, případně k zařízení
vnitřní kanalizace
bylo-li zjištěno neoprávněné připojení ke kanalizaci
4. Dodavatel je povinen přerušení nebo omezení dodávky sluţby oznámit
předem způsobem v obci obvyklým, nejméně 3 dny předem.
5. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění,
které je v rozporu
s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem.

VI. Fakturace, platební podmínky a splatnost poplatku

V případě zaškrtnutí moţnosti B) v článku III. odst. 3 je stanoveno datum
splatnosti poplatku do 30. 06. poplatného roku.
V případě zaškrtnutí moţnosti A) v článku III odst. 3 je fakturačním obdobím 1
rok
(odečet vodoměru – odečet vodoměru).
Právo na zaplacení ceny vzniká dodavateli řádným splněním závazku, tzn.
odvodem odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele. Pro
úhradu stočného je odběratel společným zástupcem a plátcem všech osob
bydlících v nemovitosti, která je místem odvodu. Fakturu vystaví dodavatel do
15 dní po obdrţení stavu vodoměrů od DSO Vodovod Draţovice a Letonice.
Odběratel je povinen zaplatit fakturu do dne splatnosti uvedeného na faktuře.
Odběratel můţe do data splatnosti fakturu vrátit, pokud obsahuje neúplné nebo
nesprávné údaje. Za nedodrţení termínu splatnosti zaplatí odběratel úrok
z prodlení dle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění.

VII. Majetková sankce a náhrady

Za vypouštění látek, jejichţ vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno,
nebo za vniknutí látek ohroţující jakost, nebo zdravotní nezávadnost /viz
směrnice MLVH ČSR č.8/1995 a vyhl. MLVH ČSR č.6/1977/, zaplatí odběratel
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za kaţdý druh takové látky zvlášť.
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VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zjistí-li dodavatel, ţe odběratel v čl. III v bodě 3 odst. A) uvedl
nepravdivé údaje, jedná se o přestupek, který bude na základě zákona č.
274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů postihován. Za přestupek
můţe být uloţena pokuta aţ do výše 200.000,- Kč.
2. Pokud bude součet mnoţství vody zjištěný dle čl. III, bodu 3, odstavce B)
vykazovat nepřiměřeně nízkou spotřebu, je dodavatel oprávněn od tohoto
způsobu účtování odstoupit a účtovat podle čl. III, bodu 3. odstavce C).
3. Při pochybnostech o způsobu správnosti měření bude postupováno podle
§ 19 zákona č. 274/2001 Sb.
4. Smluvní strany jsou povinny se včas informovat o všech změnách
souvisejících s odvodem vod.
5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemným dodatkem
potvrzeným oběma stranami, s výjimkou ceny stočného, jehoţ změna je
moţná způsobem popsaným ve smlouvě.
6. Hodlá-li odběratel ukončit smlouvu v důsledku převodu nemovitostí na
nového vlastníka, přičemţ odvádění odpadních vod by mělo pokračovat,
je povinen s novým vlastníkem nemovitosti dostavit se k dodavateli za
účelem ukončení smlouvy a uzavření nové smlouvy. Nesplněním této
podmínky se má za to, ţe smluvní vztah nebyl ukončen a odběratel je
povinen platit stočné aţ do uzavření nové smlouvy, nebo do dne přerušení
odvádění odpadních vod.
7. Od smlouvy můţe kterákoliv strana odstoupit ve lhůtě l měsíce,
nedohodnou-li se obě strany jinak. Veškerá práva a povinnosti dodavatele
i odběratele, jakoţ i všechna další ustanovení, která nejsou v této smlouvě
řešena, se řídí občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, vyhláškou
č. 428/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon
č.274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
8. Dodavatel informuje tímto odběratele, ţe v souladu s § 11 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění shromaţďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené
v této smlouvě.
9. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění dodavateli,
jako správci údajů, souhlas shromaţďovat v rozsahu nutném pro tuto
smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností
z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o odvádění vod v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
v platném znění po celou dobu platnosti smlouvy, dále po dobu nutnou
pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.
10. Smlouva je vypracovaná ve 2 vyhotoveních, z nichţ kaţdá strana obdrţí
1 vyhotovení.
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Stromečku, prosím tě, rozsviť se…
„Stromečku rozsviť se“ , - nic, „stromečku rozsviť se“, - opět nic,
„stromečku prosím tě rozsviť se“, tímto kouzelným slůvkem 45 dětí z naší ZŠ
rozsvítilo 5.12.2010 za přítomnosti velmi početného obecenstva vánoční strom
na návsi. Všimli jste si, jak krásně září? Ať je tento vánoční strom symbolem
blíţících se Vánoc - svátků klidu, pohody a vzájemného porozumění. Ať ţádný
z našich občanů nenechá v sobě zhasnout plameny míru, lásky, víry a naděje.
Vţdyť ho rozsvěcovaly malé děti, radosti mnoha rodičů, dědečků a babiček. Ať
příští rok se zase všichni sejdeme u vánočního stromu jako tento rok, ba co víc,
ať přijdou i ti, co z jakéhokoliv důvodu letos nemohli přijít. Tóny vánoční písně
z trubky Michala Hrubého, které zazněly ihned po rozsvícení vánočního stromu,
navodily vánoční atmosféru. Poté starosta obce Ing. Skokan zahájil program,
který se poprvé skládal ze dvou částí, první u vánočního stromu a druhé
v obecním sále.
Sváteční atmosféra na návsi pokračovala programem dětí ze ZŠ, které
zazpívaly vánoční písně pod vedením paní učitelky Tamary Kuchtové a paní
ředitelky Jany Spáčilové. Také byly za svoje vystoupení odměněny nejen
potleskem, kterým přítomní diváci nešetřili, ale dostavil se i čert s Mikulášem a
všechny vystupující děti dostaly od Mikuláše pohádky na DVD a čokoládku.
Náladu akce umocnilo na závěr krásné vystoupení profesionálního
muţského pěveckého sboru z Brna a svařák od paní Věry Moudré, který voněl
mrazivým vzduchem, a spolu s čajem byl vydáván po celou dobu kulturního
programu u vánočního stromu.
Druhou část programu na sále zahájily krásnými vánočními písněmi
členky kulturní komise paní Iva Kalábová a Jaroslava Daňková, které pak
vystřídaly ti nejmenší účinkující, a to děti z MŠ. Jejich pěkný program se líbil
všem divákům. Také zde nemohl chybět dvoumetrový čert s Mikulášem, aby
dětem rozdal na závěr programu dárky. Poděkování patří všem učitelkám MŠ
v čele s paní ředitelkou Miroslavou Lefnerovou, které se podílely na přípravě
programu, neboť s malými dětmi je to mnohem náročnější.
Sál diváků, který praskal ve „švech“, si na závěr Mikulášského odpoledne
poslechl cimbálovou muziku z Brna. Někteří přítomní občané naší obce si
s cimbálem zazpívali. Po celou dobu programu na sále probíhal malý jarmark a
občané mohli zhlédnout i vystavené práce dětí z MŠ a ZŠ, které byly opravdu
pěkné.
Na dobrovolném vstupném se vybrala částka 3.900 Kč, která bude rozdělena a
předána ředitelkám MŠ a ZŠ, aby tyto peníze vyuţily pro děti. Nesmíme
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zapomenout poděkovat firmě MIDO FILM BRNO, která věnovala OÚ Letonice
jako sponzorský dar DVD pohádky v celkové hodnotě 5.000 Kč.
Na závěr bych nám všem chtěl kromě pevného zdraví popřát více času,
který bychom dokázali nepromarnit, abychom si váţili kaţdé volné chvilky,
kterou strávíme v kruhu svých nejbliţších, s rodinou či přáteli, a to nejen o
Vánocích, ale i během celého nového roku 2011. Aby kaţdý z nás v dnešní
uspěchané době se dokázal pozastavit a zamyslet se nad ţebříčkem ţivotních
hodnot a třeba se radovat i ze zdánlivě obyčejných maličkostí.
Za kulturní komisi
Miroslav Skoupý

Nelíbí se nám….
- v zimním období velmi ztěţují zimní údrţbu obecních komunikací
nevhodně zaparkovaná auta. Ţádáme proto občany, aby v době údrţby
komunikací, pokud moţno, svá auta přeparkovali na jiná, vhodnější místa.
Nemyslí se tím samozřejmě parkování na chodníku.
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Vítáme do života…
červen
červenec
srpen
říjen
listopad
prosinec

Skovajsa Šimon
Svoboda Dominik
Čuprová Karolína
Rotrekl Matouš
Neuročný Jakub
Balšínek Šimon
Zouhar Lukáš

Školní 412
Pod Kaplí 263
Školní 219
Školní 413
Školní 413
Pod Kopcem 94
Draţovská 499

… přejeme zdárný růst a hodně zdraví

Sňatek uzavřeli …
srpen
září

Koutný Ondřej
Kachlíková Věra
Bárek Stanislav
Macíková Lenka

Letonice
Marefy
Letonice
Brno

… krásný společný život

Opustili nás navždy …
červenec
srpen
říjen
listopad
prosinec

Lokajová Marie
Lefnerová Františka
Hanák Jan
Lokajová Marie
Černý Miloslav
Volná Ludmila
Baka Oldřich

Osvobození 149
1. máje 12
Pod Kaplí 283
Pod Kaplí 260
Příční 307
Osvobození 349
9. května 199

Počet obyvatel Letonic k 31. 12. 2010 je 1421.
Lenka Liberová
matrikářka
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Betlémy
Tradiční symbol vánoc je betlém. Kde a kdy se objevil ten úplně první
Betlém nelze dnes jiţ s přesností říci. Jedno je ale jisté, základní kámen ke
stavbě figurálních výjevů ze ţivota Krista byl poloţen v roce 1223, kdy se
poprvé slouţila vánoční mše mimo kostel uprostřed přírody na umbrijské hoře
Greccio, a kde evangelium četl František z Assisi u skutečných stájových jeslí s
volem a oslem.
V době pozdní goticky vzniklo reliéfní zobrazení evangelijních scén, ale
také deskové obrazy jesliček a Svaté rodiny, které bylo moţné o vánočních
svátcích spatřit v postranních lodích kostelů. Jak šel čas, výjevů přibývalo:
zvěstování Panně Marii, město Betlém, Tři králové přicházející s dary.
V průběhu 16. století se začínají stavět v kostelích barokní jesličky,
přímí předchůdci dnešních betlémů. Barokní zboţnost si ţádala názorné
scénické uspořádání, ale také sochařské zpracování blízké lidové obrazivosti. O
rozšíření tohoto zvyku se starali zvláště jezuité a františkáni. Jak a kdy se objevil
první betlém v Brtnici se zatím nepodařilo vypátrat. Koncem 17. století se
jesličky staly jiţ běţnou součástí vánoční výzdoby kostelů. V té době byly
oblíbené barevné dřevěné plastiky Svaté rodiny v téměř ţivotní velikosti a
prostředí zdůrazňující běţný ţivot.
Vývoj lidových betlémů rovněţ souvisí s tradicí středověkých vánočních
her, která oţila v polovině 16. století a v době baroka. Tato představení se
pořádala na předem daných místech, ale také se hrálo tzv. za pochodu, tedy dům
od domu. Důleţitou součástí takto předváděného děje se proto stal přenosný
betlém. Příběh jesliček – betlémů pak na čas ukončila osvícenecká doba, která
neměla příliš pochopení pro lidové interpretace příběhů z Evangelia. Proto byla
stavba jesliček v kostelích počátkem 19. století zakázána. Nicméně, lidé si je jiţ
oblíbili natolik, ţe je začali vyrábět pro vlastní domácí potěšení.
Výroba betlémů se pak jako řemeslo předávala z generace na generaci.
Postupně pak vznikaly i lidové betlémy, v nichţ se začaly objevovat postavičky
soudobých řemeslníků, sousedů, známé budovy aj. Od konce 19. století se
betlémy znovu vracejí do církevních objektů. Pokud se během vánočních svátků,
případně na Nový rok, vydáte na procházku, zastavte se v kostele. Tam si jistě
můţete zhlédnout půvabnou výstavu několika desítek betlémů z dílen starých i
současných betlémářů, někdy i vzácných unikátů.
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Český červený kříţ
Váz zve na

1. Silvestr v Obecním sále
31.12.2010 v Obecním sále Letonice
Těšíme se, ţe společně oslavíme
příchod roku 2011

Kulturní komise OÚ Vás zve na

Vystoupení folklorního souboru

“ONDRÁŠ“,
které se uskuteční

v pondělí 31. ledna 2011 v Obecním sále Letonice
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Sbor dobrovolných hasičů v Letonicích
Vás zve na

Tradiční ostatkovou zábavu
26. 2. 2011 v Obecním sále
Dopoledne průvod masek

12. ročník soutěže

„O nejlepší slivovici“
se uskuteční
v sobotu 5. března 2010 od 14 hodin v obecním sále
Od 18 hodin oslava MDŢ
Hraje AMIS Vyškov
Pořádá Kulturní komise OÚ
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A co nás ještě v 1. pololetí 2011 čeká?
30. 4. 2011

Slet čarodějnic (hřiště TJ, pořádají občanské iniciativy
ve spolupráci s Kulturní komisí OÚ

12. - 13. 6. 2011

tradiční Antonínské hody, pořádá Kulturní komise OÚ

Vánoční svátky jsou přede dveřmi, a proto přejeme všem našim
spoluobčanům, čtenářům Letonického zpravodaje, mnoho krásných a
příjemných dnů, osobních i pracovních úspěchů, sváteční pohodu a mnoho
splněných přání roce 2011.
My, členové redakční rady Letonického zpravodaje, si zase přejeme, aby
občané naší obce v klidu a pohodě radostně proţili všechny akce a události,
které se v r. 2011 v naší obci odehrají, a aby o tom napsali svůj příspěvek do
našeho letonického občasníku.
Redakční rada
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Veselé a klidné Vánoce
a
šťastný rok 2011
přejí starosta obce a všichni pracovníci
Obecního úřadu Letonice
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Příspěvky do jarního čísla LZ v r. 2011 zasílejte na OÚ Letonice
nejpozději do 15. 5. 2011. Těšíme se na ně.

LETONICKÝ ZPRAVODAJ
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