červenec 2011

Sice v posledních dnech poněkud pršelo, ale prázdniny a dovolené se
určitě vydaří. Děti i my všichni si budeme opět uţívat zaslouţeného volna. Však
to jiţ potřebujeme, odpočinout si ode všeho, co jsme museli v rámci svých
učebních nebo pracovních povinností vykonat.
Během prázdnin je dobré načerpat do dalšího pololetí nové síly a připravit
se tak psychicky i kondičně na to, co nás čeká v dalším pololetí.
Tak tedy – hodně sluníčka, přiměřeně deště a ţádné úrazy.

Vážení čtenáři,
uplynul více neţ půlrok od vydání posledního čísla LZ v prosinci 2010.
Tam jste byli seznámeni s novým vedením obce, jeho záměry a cíli rozvoje obce
na další období. Dnes se pokusím stručně informovat o tom, co se podařilo či
nepodařilo, co se připravuje, je třeba udělat či naopak od čeho se oprostit. Začnu
tedy výčtem ukončených akcí většího významu. V měsíci únoru firma VHS
Veselí nad Moravou provedla propojení vodovodních řadů v ulicích Draţovská
a Pod Kopcem, čímţ bylo dosaţeno větší operativnosti při odstraňování poruch
a přispěno ke zlepšení kvality vody.
V červnu byl zrekonstruován povrch vozovky v ulici Příční a v tomtéţ
měsíci byla Stavební firmou Kohoutek dokončena dosud největší stavební akce
– výměna oken a zateplení MŠ Letonice.
Další akcí většího rozsahu byla oprava chodníku na ul. 1. Máje v celkové
hodnotě 540 tisíc Kč, dotaci 300 tisíc poskytl Jihomoravský kraj. V rámci těchto
prací byly díky vstřícnosti p. Balšínka poloţeny chráničky pro zavedení
optických kabelů a poloţeny základy vybudování této spojovací sítě
budoucnosti v naší obci.
V tomtéţ období byla provedena generální prohlídka hydrantů včetně
funkční zkoušky. Drobné závady byly odstraněny a tři hydranty byly zcela
vyměněny. Místní kabelové televizní vysílání bylo zmodernizováno po stránce
technického vybavení, přikročilo se k přímému šíření digitálního signálu
společně s analogovým a rozšířila se programová nabídka. Zde podotýkám, ţe
nelze vyhovět všem poţadavkům občanů na šíření dalších TV programů a
prozatím je preferován příjem programů bezplatně šířených.
V této době probíhají práce na rekonstrukci prostor OÚ Letonice. Cílem je
poskytnout občanům větší komfort a soukromí při vyřizování úředních a
osobních záleţitostí na OÚ a pro zaměstnance přiblíţit pracovní prostředí
dnešním standardům. Od měsíce září bude vstup na obecní úřad vchodem od
“pošty“, návštěvník bude moci v čekárně v důstojném prostředí vyplnit
formuláře, event. v budoucnu vyuţít internetovou stanici. V případě řešení
soukromých záleţitostí bude s pracovníky OÚ jednat v samostatné kanceláři.
V obou školních budovách probíhají opravářské a rekonstrukční práce,
malování, výměna podlah, výměna obkladů, elektrického osvětlení atd. Zde se
reaguje na velmi přísné poţadavky hygienické sluţby. V MŠ začala
rekonstrukce kanalizace a přístavba chráněných vstupů.
Co se připravuje a na čem se pracuje:
Na přelomu měsíců červenec/srpen budou zahájeny práce na poloţení
kabelu VN v chodníku v ulici Pod Kaplí. Občané, kteří tímto budou dočasně
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omezeni ve výjezdu z domů, s tímto byli seznámeni veřejnou vyhláškou v rámci
územního řízení a dále s nimi bude situace projednána. Vzhledem k technice
kladení VN kabelu (který ještě v naší obci není nikde poloţen) by práce měly
proběhnout rychle. S investorem, firmou E.On, byla uzavřena dohoda o
vybudování nového chodníku ze zámkové dlaţby v podstatné části ulice, zbytek
bude dofinancován z prostředků obce. Bezprostředně bude navazovat pokládka
NN kabelu v ulici U Hřiště a budoucí ulici Horany.
Dále bude pokračovat oprava hydrantů v obci a dva budou zcela
vyměněny. Ve stadiu příprav je zřízení dalšího propojovacího řadu v ulici
Osvobození.
Po ukončení ţňových prací provedou pracovníci Povodí Moravy částečné
vyčištění Letoňského potoka.
Dobře pokračují práce na řešení projektu Účelová komunikace u
hřbitova. Radou obce je připravováno provedení fasády Obecního domu. Je
snahou tímto dokončit opravu budovy a zlepšit vzhled obce. Projekt
infrastruktury Horany je připravován pro podání ţádosti o stavební povolení.
V souvislosti se zřízením Komunikačního, vyrozumívacího a varovného
systému JmK je řešena moţnost bezdrátového rozšíření místního rozhlasu do
míst, kde je slabá slyšitelnost.
K dosaţení těchto záměrů a jejich finančního pokrytí byly podány ţádosti
o dotace:
Vybavení dětského hřiště v areálu bývalého koupaliště
Havarijní oprava chodníků I
Havarijní oprava chodníků II
Zajištění akceschopnosti SDH Letonice
Antonínské hody - projekt z oblasti kultury
Přehlídka dechovek - projekt z oblasti kultury
In – line přivaděč cestou MAS Společná cesta
MŠ sluneční kolektory
Uklízecí stroj fa. Karcher
Nákup měřiče rychlosti
Obnova sakrálních památek - Kříţe našich dědů
Zateplení obecního domu

ČEZ
Jmk
Jmk
Jmk
Jmk
Jmk
SZIF
SFŢP
fondy EU
–
MMR ČR
Zelená
úsporám

neuděleno
uděleno 300 tis. Kč
nerozhodnuto
uděleno 250 tis. Kč
neuděleno
neuděleno
neuděleno
nerozhodnuto
nerozhodnuto
neuděleno
neuděleno
nerozhodnuto

Další dotace byly podány, bohuţel bez úspěchu (Farnost Letonice oprava kostela a kaple, TJ Letonice - Dopravní hřiště TJ, Procyon - Rozvoj
areálu). Bezúplatným převodem od Policie ČR bylo získáno vozidlo Volkwagen
Transporter pro místní jednotku SDH.
Významným přínosem pro obec bylo obdrţení finančního daru ve výši 3
miliony Kč od firmy ADMIRAL GLOBAL BETTING, a.s. Tyto finance budou
pouţity dle podmínek přijetí dotace a umoţní především modernizaci vybavení
obou našich škol a areálu TJ Letonice včetně vybudování dětského dopravního
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hřiště. Za tento počin patří vedení firmy a všem, kteří se o to zaslouţili, náš
velký dík.
Problém bydlení mladých rodin v obci v návaznosti na obecní byty byl
řešen na obou letošních jednáních ZO. Dne 9. 6. 2011 bylo rozhodnuto o prodeji
budovy Domu sluţeb č. 116 subjektu, který zaručí zřízení 5 bytů a bude
preferovat jejich přidělení občanům obce. V současné době probíhá
administrativně – právní příprava této transakce.
V nově budované ulici U Hřiště bylo v tomto roce prodáno jedno stavební
místo, i kdyţ zájem o koupi je stále projevován především z řad přespolních
zájemců kvůli relativně nízké ceně. Pozitivně lze vnímat, ţe ve středu obce
v brzké době započne stavba tří nových domů, které nahradí chátrající původní
domky.
V této době jsou schvalovány Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Letonice a bude poţádáno o zaměření pozemků v lokalitách Šmolesy, Kopaňská
mez a Úvoz. Poté budou připravována protierozní a protipovodňová opatření.
Řešení vyţaduje oprava poškozené tlakové izolace v budově bývalého
nákupního střediska, zavlhání tělocvičny, která volá po údrţbě v provozních
prostorách, budova zahrádkářů, velmi špatný stav chodníků v ulici Osvobození.
Samostatným problémem je areál koupaliště. ZO rozhodlo o vybudování
přírodního biotopu, v současné době je zadána poptávka na zpracování projektu.
Finanční pokrytí tohoto záměru je velkou otázkou příštího období.
Pozornost je věnována také stavu místního hřbitova, kde je řada
problémů. Cílem je především vybudovat příjezdovou komunikaci a parkoviště.
Po řešení volá stále se zhoršující stav opěrné a obvodové zdi. Fyzickou
kontrolou a porovnáním s evidencí bylo zjištěno, ţe v prostoru hřbitova je 14
neuţívaných, volných hrobových míst.
Na obci pracují čtyři pracovníci, přijatí na Veřejně prospěšné práce a
jedna pracovnice v rámci Veřejných prací. Tento institut byl letos vyuţit poprvé
a je škoda, ţe o něj není projevován větší zájem.
Většina pracovního času v současné vegetační době je věnována sekání
trávy a údrţbě zelených ploch, a to i mimo obec. Rozloha těchto kosených ploch
neúměrně vzrůstá a její udrţování silami obce v souladu s představami
některých občanů začíná být nereálná. Nutným zlem v souvislosti s budováním
parkovacích stání v naší obci je ubývání zeleně před našimi domy.
Letos poprvé byl na přání maminek ověřen letní provoz mateřské školy.
Bylo stanoveno, ţe bude první dva týdny v červenci a počet přihlášených dětí
musí být nejméně 10. V době rozhodování o provozu MŠ o prázdninách byla
některými maminkami argumentována nezbytnost tohoto provozu, přičemţ
počet přihlášených dětí byl 12 - 14. Po vyhodnocení provozu MŠ dne
15. července a názorů některých rodičů však vznikly pochybnosti o efektivnosti
přínosu prázdninového provozu MŠ.
Ze závěrů a usnesení předešlých ZO je patrno, ţe stále probíhá jednání o
zrušení DSO vodovod Draţovice a Letonice a předání vodovodu do vlastnictví
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VaK Vyškov. V současné době je to jediný moţný způsob řešení neutěšené
situace stavu vodovodního řadu a kvality vody.
Závěrem chci poţádat občany o dodrţování veřejného pořádku a vyhlášek
OÚ. Stále řeším stíţnosti na rušení nočního klidu. To se týká především našich
mladých spoluobčanů, kteří svým chováním v pozdních večerních hodinách
způsobují hluk především na návsi a nezřídka se dopouštějí výtrţností. Je
smutné, ţe mnohdy jsou to mladiství hoši, a často i dívky, pod vlivem alkoholu
a omamných látek. Je s podivem, jak se k tomu staví jejich rodiče. Dalším
nešvarem je volné pobíhání a venčení psů v prostorách obce. Upozorňuji
majitele psů, ţe úklid exkrementů je nejen slušnost, ale povinnost. V poslední
době jsou na ulicích obce odstavovány vraky osobních automobilů bez
registračních značek. Původce tohoto se vystavuje postihu a k tomuto bylo jiţ
přikročeno. A ještě k pálení odpadu, respektujte, prosím, čas pálení v určené dny
do 18 hodin.
Všem občanům obce přeji hezký zbytek léta a pěkně proţitou dovolenou.
Ing. Jiří Skokan
starosta obce

Budování zpevněných ploch má svá pravidla
Se zvýšeným počtem aut na jednu rodinu se zvyšují nároky na zajištění
stání pro tyto dopravní prostředky. Jedná se o trend, který se dotýká také naší
obce, kdy evidujeme zvýšený zájem od občanů o vybudování zpevněných ploch
před jejich rodinnými domy za účelem stání osobního automobilu. Zde je nutné
si uvědomit, ţe se výstavba v převáţné většině děje na obecním pozemku a tudíţ
je nutný souhlas vlastníka pozemku, který stanoví podmínky pro výstavbu. Dále
je nutno brát na zřetel, ţe se v pozemcích nachází větší počet technických
podzemních vedení (plynovod, kanalizace, vodovod, NN, Telefonica a kabelová
televize) a tyto sítě poţaduje vlastník nějakým způsobem ochránit. Většinou
vlastníci takových sítí poţadují dát svoje zařízení do chrániček. Vzhledem
k tomu, ţe se jedná o stavbu dle stavebního zákona, je nutné způsob povolení
projednat se stavebním úřadem v Bučovicích, jinak se stavebník dopouští
porušení stavebního zákona a vystavuje se udělení pokuty a následně pak musí
stavbu odstranit. Rada obce se touto problematikou zabývala a rozhodla, ţe na
základě ţádosti bude tyto stavby jako vlastník pozemku povolovat za podmínky,
ţe plocha bude provedena z rozebíratelného povrchu, nejlépe z vegetačních
tvárnic tak, aby nedocházelo zbytečně ke zvýšení nároku na veřejnou kanalizaci
a dále na ČOV. Je nutno zmínit, ţe tyto plochy do budoucna tvoří značnou
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překáţku při rekonstrukcích podzemních sítí a budování sítí nových. Můţe dojít
i k tomu, ţe pokud se stane pod nepovolenou stavbou porucha sítě, nemusí dojít
k úpravě plochy do původního stavu, jelikoţ se vlastník technické infrastruktury
jako účastník řízení k této stavbě neměl moţnost vyjádřit.
Vyzýváme tedy občany, aby své ţádosti předkládali na obecní úřad včetně
jednoduchého grafického návrhu tak, aby se mohla obec kompetentně vyjádřit.
Dokumentace je nezbytně nutná i ke stavebnímu řízení.

Budova mateřské školy je zateplena
V období od března do června probíhaly na budově mateřské školy
stavební práce za účelem sníţení energetické náročnosti na vytápění. Dle
energetického auditu dosáhne aţ 50 %. Celý projekt byl dotován z evropských
fondů prostřednictvím Operačního programu ţivotního prostředí, který spravuje
Státní fond ţivotního prostředí. Součástí stavebních prací byla výměna oken a
dveří, zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 240 mm a obvodových stěn
polystyrenem tl. 120 mm. Během prázdnin budou dořešeny vstupy do budovy,
rekonstrukce venkovní kanalizace a chodníku.
Doposud náklady dosáhly částky 3.114.000,- Kč, z toho stavební práce
2.801.616,- Kč. Celková poskytnutá dotace činí 1.882.696,- Kč.
Ing. Petr Lokaj,
předseda komise rozvoje, výstavby a ŢP

Poděkování
Velký dík Obce Letonice patří firmě ADMIRAL GLOBAL BETTING
a.s. za finanční dar 3 miliony Kč, který bude pouţit dle podmínek přijetí dotace.
Děkujeme firmám BAJULUS, KOŘENÍ ROSSK, s.r.o, a firmě
AUTOSERVIS Luděk Skokan za důstojnou reprezentaci a zviditelnění obce
formou placené inzerce ve sborníku Cestujeme po Moravě vydávaný firmou
ASPIDA.
Další poděkování náleţí firmě BAJULUS za bezplatnou renovaci laviček
v parku na návsi a firmě Telekomunikační montáţe - Petr Balšínek za nezištnou
materiální pomoc při kladení tras optických spojů v rámci renovace chodníku na
ulici 1. Máje.
Dále oceňujeme trvalou spolupráci se ZOD Letonice.
Poslední dík patří všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly
při příleţitosti hodové zábavy pořádané v rámci letošních Antonínských hodů.
Místní chase, stárkám a stárkům, děkujeme za ukázkové provedení hodů.
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Moravská zemská vlajka vlála poprvé v Letonicích
Obec Letonice se přihlásila usnesením ZO č.2/2011 k výzvě Moravské
národní obce, sdruţení, které zastřešuje nepolitickou iniciativu Za vyvěšování
moravské zemské vlajky. Tímto činem jsme se přihlásili k moravským kořenům
našich předků a k hnutí za uznání “moravanství“.
Moravská vlajka bude nyní vyvěšována při všech příleţitostech společně
se státním a obecním praporem na budově OÚ.
Z Provolání moravského zemského výboru k obyvatelům Moravy na podzim
1848
Morava stejností jazyka a národností vţdy sice s Čechami bratrsky
spojena byla, ţe jsme my ale jakoţto svobodný, od Čech nezávislý národ odvţdy
své vlastní sněmy a ouřady měli, ţe tedy Morava nikdy na své staré památnosti a
svou samostatnost a svobodu naproti Čechům obětovati nemůţe. Morava od
Čech nezávislá jedině svazkem přátelství s nimi spojena byla.
Od r. 1989 se asi třetina Moravanů hlásí k moravské národnosti.
Ing. Jiří Skokan
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Nelíbí se nám….
- chování mládeţe v nočních hodinách a ničení zařízení obce
- psí hromádky, které lze nalézt kdekoliv na území obce
- nerespektování nařízení obce o pálení zahradního odpadu

Budova Mateřské školy v Letonicích má 30 let
První Mateřská škola v Letonicích zahájila svoji činnost v roce 1949
v budově dnešního obecního úřadu. Později byly otevřeny další dvě třídy nad
hasičskou zbrojnicí. Prostory nebyly vyhovující, a proto bylo rozhodnuto o
výstavbě nové mateřské školy.
Stavba byla zahájena v roce 1978. V průběhu tří let zde pracovalo mnoho
občanů a rodičů dětí z Letonic. Slavnostní otevření proběhlo 1. října1981. Na
podobě interiéru se svými nápady podílely učitelky a zaměstnanci mateřské
školy. V této době patřila budova a její vybavení k nejlepším v okolí.
K důleţitému zlepšení nejen vzhledu budovy, ale i zamezení úniku tepla byla
rovná střecha v roce 1997 nahrazena střechou sedlovou a mateřská škola
plynofikována.
V posledních letech se sniţoval počet dětí a tři třídy byly zredukovány na
dvě. Část třetí třídy v přízemí je vyuţívána jako jídelna pro děti ZŠ a druhá část
klubem maminek s malými dětmi. Podstatným zlepšením interiéru budovy byla
nedávná rekonstrukce sociálního zařízení u obou tříd.
V současné době, kdy se ceny energií zvyšují, je aktuální zateplení
budovy a výměna oken. Tyto práce začaly v dubnu letošního roku, za plného
provozu mateřské školy. Výchovně vzdělávací činnost byla pro děti, učitelky a
všechny zaměstnance náročná. Po dohodě se stavební firmou, která nám vychází
vstříc, se dá i tato situace zvládnout. Stavební práce jsou dotovány SFŢP a
finančně se na nich podílí i Obecní úřad Letonice. O prázdninách bude poloţena
nová kanalizace a dokončeny bezbariérové vstupy do budovy.
Vnitřní vybavení mateřské školy bylo částečně obnoveno (stolky a
ţidličky pro děti, lehátka a přikrývky). Přejeme si, aby i zbývající vybavení bylo
zmodernizováno a letonická mateřská škola byla k nastávajícímu 30. výročí
otevření jako nová a našim dětem se v ní líbilo.
U příleţitosti tohoto výročí se s Vámi i bývalými zaměstnanci MŠ těšíme
na shledanou.
Miroslava Lefnerová
ředitelka mateřské školy
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Konec školního roku v mateřské škole
Druhé pololetí školního roku je za námi, a tak nám dovolte zavzpomínat,
co jsme v něm v mateřské škole proţili.
V únoru 2011 se hemţila naše mateřská škola spoustou zvířátek,
princezen, berušek a jiných překrásných masek, které našim nejmenším
připravili rodiče. Výzdoba třídy a veselý program všechny zaujal a bylo nám
hej.
Na začátku jara jsme navštívili divadelní představení O Honzovi a krásné
princezně v divadle Radost. Děti se seznámily s opravdovým divadelním
prostředím.
Naše školka v tomto pololetí obléká nový kabát a výměna oken v našich
hernách byla nezbytná. Kdyţ bylo práce nejvíc, bylo nám umoţněno jet na výlet
do zookoutku a dinoparku do Vyškova. Den byl hned barevnější a krásnější,
kdyţ nám od rána svítilo sluníčko a my se mohli učit v přírodě o zvířátkách na
statku, pohladit si malého oslíka, schovat se ve vajíčku narozeného dinosaura,
nebo vidět ztroskotané letadlo. Děti na tento den dlouho vzpomínaly.
V rámci environmentální výchovy jsme uspořádali besedu s myslivci, na
které se děti dozvěděly, jak pečovat o zvěř v lese, jak se cvičí myslivecký pes,
osahaly si liščí koţíšek, zub divočáka, ale největším lákadlem bylo vystřelit si
z westernové pušky za pomoci pana starosty. Touto besedou chceme v dětech
vzbudit lásku k přírodě jako jednu z našich hodnot.
Aby naše školka byla „in“, uspořádali jsme si svoji vlastní soutěţ
Superstar. V té naší ale zvítězil úplně kaţdý.
Den dětí se neobešel bez dětského úsměvu, protoţe do školičky přišel
klaun, který nás celé dopoledne bavil, soutěţili jsme, tancovali, prostě jedna
radost.
Tento výčet událostí není ještě u konce. Následoval totiţ školní výlet do
Brna na výstavu akvarijních rybiček, kde jsme zhlédli různobarevné mořské
příšery, ale i sladkovodní kapry, raky a piraně. Odtud jsme se přemístili na
brněnskou přehradu, kde jsme pluli parníkem aţ do stanice Rokle. Na parníku
jsme si udělali piknik, který nám připravily paní kuchařky, a potom hned
všechno vyběhali na dětském hřišti.
Na konec školního roku jsme se rozloučili s předškoláky slavnostně
v obřadní síni. Za přítomnosti rodičů a hostů děti předvedly malou ukázku toho,
co se za celou dobu v mateřské škole naučily. Chceme popřát dětem, aby se jim
ve škole líbilo, rádi se učili a nosili samé hezké známky.
Školní rok končí a my Vám přejeme krásné prázdniny plné záţitků a
hezké společné chvíle s Vašimi dětmi.
Šárka Hálová
učitelka mateřské školy
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Jak jsme letos pracovali…..
Nový kalendářní rok nám přinesl mnoho zajímavých proţitků. Do první
třídy se zapsalo 11 nových prvňáčků, na které se všichni moc těšíme. V lednu
jsme dostali pozvání na varhanní koncert v letonickém kostele. Ţáci měli
moţnost seznámit se s hudbou a skladateli „českého baroka“. Krásným záţitkem
pro nás bylo vystoupení armádního souboru „Ondráš“, který se konal ve
Vyškově. Na jejich Čerta a Káču děti hned tak nezapomenou.
V únoru naši školu navštívili umělci s hudebním programem „Setkání
s písničkou“. Aby toho nebylo málo, měli jsme moţnost zhlédnout ještě
„Divadélko kouzel“.
Dobrou tradicí v měsíci březnu je návštěva našich ţáků v místní knihovně.
Někteří sem dochází pravidelně, ale pro mnohé to bylo první setkání
s knihovnou.
V dubnu pořádala ZUŠ Bučovice koncert v Draţovicích, kterého jsme se
zúčastnili i my. V rámci výuky poznávali ţáci 4. a 5. ročníku hlavní město
Prahu. V květnu jsme popřáli kytičkou básní, písní a tanečků maminkám k jejich
svátku.
Celý jeden květnový týden jsme téměř všichni strávili ve škole v přírodě
v Ruprechtově. Počasí se vydařilo, program pobytu byl pro děti velmi záţivný –
dětem se nechtělo vůbec domů.
Kaţdoročně v měsíci květnu probíhá ve Vyškově okresní soutěţ
„Mladých zdravotníků“. Naši ţáci letos vytvořili dvě soutěţní druţstva a obě si
vedla výborně. Jsme rádi, ţe nás navštívili naši místní hasiči - pan A. Skokan a
M. Hrubý se zajímavou besedou a ukázkami hasičské techniky.
Třešničkou na dortu byl školní výlet do Velkého Karlova na jedinou
krokodýlí farmu v ČR a do ruční papírny v Ţeleticích. Kaţdý zde měl moţnost
zkusit si vyrobit svůj originální papír. Děti z toho byly nadšeny.
Na konec školního roku proběhl s velkým úspěchem dětský maškarní
karneval, následovalo oblíbené spaní ve škole, doplněné táborákem, soutěţemi a
nočním ponocováním. Druhý den jsme všichni ještě zvládli sběr papíru.
Následovalo slavnostní rozloučení s chlapci a děvčaty 5 třídy, kteří odchází po
prázdninách do Bučovic.
Všem našim ţákům a rodičům přejeme hezké prázdniny.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
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Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás pozdravil a zpravil Vás o činnosti naši TJ za poslední
půlrok.
Po poslední sezóně jsme začali začátkem roku s přípravou na jaro,
angaţovali jsme nového trenéra v A teamu p. Suchánka. Jeho příprava přinesla
kýţené ovoce. Tímto bychom mu chtěli poděkovat, stejně tak i hráčům za
příkladný přístup k tréninkům a zápasům. Dorost, který hraje krajskou soutěţ,
nezklamal a dokázal se v klidu udrţet i v silné brněnské skupině. Ţáci dlouho
bojovali o zisk přeborníka okresu, ale nakonec skončili druzí. Přípravka naopak
svoji soutěţ vyhrála, čímţ zúročila dlouhodobou práci trenérů p. Bárka a
p. Rotrekla. B-team pod vedením p. Kohoutka a p. Chalupy odehrál jaro
klasicky se střídavými úspěchy, ale v celku bez problémů se udrţel v horní
polovině tabulky.
Naše volejbalové oddíly bojovaly své soutěţe také se střídavými úspěchy.
Ţákyně se zúčastnily několika turnajů ve Vyškově a Brně, coţ se pozitivně
projevilo na jejich výkonnosti a v okresním přeboru skončily na druhém místě.
Naší mladí muţi se také uţ naučili vyhrávat, i kdyţ, jak říká jejich trenér, „dalo
to dost práce.“ Ale jiţ nyní můţeme říci, ţe tradice volejbalu v Letonicích
nezanikne, jak mnozí prorokovali, ale bude pokračovat dále. V tomto mají prsty
jejích vedoucí pan Jeţorek a paní Škrdlantová, za coţ jim i ostatním vedoucím
patří naše poděkování. Veškerou práci pro mládeţ dělají zadarmo a ve svém
volném čase, coţ je v dnešní době úctyhodné a těţko by bez nich vůbec mohla
naše TJ fungovat.
V mimo sportovní činnosti jsme ve spolupráci s kulturní komisí OU
zorganizovali letní kino na hřišti. A provozujeme neustále nějakou brigádnickou
činnost na údrţbě našeho areálu. V rámci svých moţností se snaţíme náš areál
zvelebovat, jak to jde, ale vše je to o penězích. Máme hotový projekt na opravu
asfaltové plochy na hřišti a poţádali jsme o dotaci. V tomto nám nejvíce pomohl
pan Bartoník. Tímto bych chtěl také poděkovat celému obecnímu zastupitelstvu,
protoţe bez jehoţ podpory by naše TJ nemohla vůbec existovat.
Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat na všechny akce pořádané
v našem areálu, neb není smutnější pohled neţ na prázdné sportoviště bez
sportovců a jejich fanoušků.
Michal Mihalík,
předseda TJ Letonice
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Úspěšná sezona mladých fotbalistů
Jako pravidelný fanoušek našich mládeţnických druţstev v kopané musím
velmi kladně hodnotit výsledky a hlavně umístění našich ţáků a přípravky. Ţáci
v okresní soutěţi skončili na 2. místě a jen těsně jim unikl titul přeborníka
okresu. Přípravka dokonce svoji skupinu vyhrála. Velmi dobrá hra se projevila
také ve střeleckých tabulkách. Vţdyť kdy naposledy se podařilo dát za jednu
sezonu 198 branek jako je to u ţáků. Rovněţ podíl jednotlivých hráčů na tomto
výsledku je úctyhodný:
Jančík Lukáš – 57 branek
Machanec Jan – 39 branek
Kovařík Tomáš – 21 branek
Skokan Daniel – 19 branek
Ţáci získali 57 bodů a skóre 198:30. Podobné je to i u přípravky, která
nastřílela 54 branek. Na nich se podíleli:
Bárek Jakub – 20 branek
Bárek Ondra – 14 branek
Kovařík Richard – 5 branek
Zde je viděl velmi kvalitní práci trenérů a vedoucích těchto druţstev. U
ţáků je nutno jmenovat Pavla Kohoutka a Míšu Mihalíka, u přípravky Zdenka
Bárka a Tomáše Rotrekla. Je dobře, ţe bývalí a dobří fotbalisté předávají své
zkušenosti právě mládeţi. Poděkovat je třeba ale i rodičům a stálým fandům,
kteří pravidelně na tyto zápasy jezdí a vozí naše mladé hráče.
Jaroslav Zobal,
zastupitel a člen komise kulturní

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Klub maminek a dětí MÁaJÁ
Klub pomalu ukončuje svůj druhý rok, během kterého uţ některé děti
pozvolna přecházely od nás do mateřské školy. Doufám, ţe prostředí klubu,
kolektiv ostatních dětí, společné činnosti, atd. dětem trošku připravily vstup do
té „opravdové“ školky. My dětem přejeme, aby se jim v mateřské škole líbilo.
Během školního roku jsme také přivítaly nové děti a maminky. Děti měly
moţnost se v klubu seznámit s tvořením, např. z keramické hlíny, nebo
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s malováním temperovými barvami. Společně s dětmi jsme podpořily projekt
„Lípa“ a náš výtvor si můţete prohlédnout v obecní knihovně. Také jsme
chodily s dětmi cvičit do tělocvičny.
Za toto děkuji paní ředitelce ZŠ, ţe nám umoţnila vyuţít prostor školní
tělocvičny a také za moţnost pouţití keramické pece, kterou jsme vyuţily při
našem tvoření.
Ještě chci také poděkovat maminkám, které přišly pomoci s úklidem
prostor v klubu. Uţ se moc těšíme na nový školní rok, kdy si společně uţijeme
krásně opravené mateřské školy.
Zatím jsme odloţily snaţení se o zařazení klubu do sítě mateřských
center. Opět se ale chystáme zaţádat o dotaci od JmK na vybavení klubu. Snad
budeme úspěšné i v letošním roce.
V tomto roce jsme také pokračovaly v kurzech pro maminky – velmi
úspěšné jsou zejména kurzy keramiky.
Na závěr školního roku jsme se společně setkali v areálu Procyon, kde si
„dospěláci“ mohli vyzkoušet lezeckou stěnu, děti si mohly malovat křídami,
jezdit na odráţedlech, atd. Odpolední program jsme ukončili opékáním
špekáčků. Na prázdniny plánujeme kurz malování na trička a můţete se těšit i na
další akce.
Chci pozvat maminky (tatínky, babičky, atd.) s dětmi do klubu. Začínáme
opět v září v prostorách mateřské školy. Klub je určen pro děti od tří měsíců do
tří let (příp. do doby neţ začnou navštěvovat MŠ). Více informací najdete na
internetových stránkách Procyon, o.s. Budeme se na vás těšit.
Všem přeji krásné prázdniny a hodně úsměvů našich dětí.
Mgr. Lenka Urbancová

Myslivecké sdružení Letonice
Vážení čtenáři,
toto číslo Letonického zpravodaje se k vám dostává v měsíci na počátku
léta. Minulý měsíc byl měsícem myslivosti. Červen nebyl zvolen za měsíc
myslivosti náhodou – v přírodě přicházejí na svět nové ţivoty, které často
potřebují lidskou péči a ochranu. V červnu si také připomínáme, ţe myslivci
mají jednu velkou povinnost: propagovat svou činnost na veřejnosti a především
mezi mládeţí. Získáváme tím nové zájemce o myslivost. Především by však
akce měly směřovat k „výchově“ veřejnosti, aby byla k myslivosti tolerantnější.
V závěru měsíce května uspořádali členové Mysliveckého sdruţení zajímavou
besedu pro děti mateřské školy, která setkala s velkým ohlasem jak u dětí, tak i u
učitelského sboru. Další ukázkou práce myslivců a propagace myslivosti je
prezentace formou zdařilé nástěnky, která je v červnu – měsíci myslivosti a
ochrany přírody, vystavena pro veřejnost v obchodě paní Brtníkové na návsi. Za
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zmínku jistě stojí připravovaná akce, která proběhne dne 27. 8. 2011 v honitbě
Mysliveckého sdruţení Letonice, a to podzimní zkoušky loveckých psů velkých
i malých plemen.
V současné době čítá myslivecké sdruţení Letonice celkem 25 členů,
jeden adept myslivosti se připravuje na sloţení zkoušek z myslivosti, které jsou
nezbytnou součástí pro přijetí do řad myslivců.
Chata v mysliveckém areálu „Cihelna“ prošla nákladnou rekonstrukcí.
Došlo k opravám sociálních zařízení, byla předláţděna terasa před chatou, bylo
nově poloţeno odpadové potrubí, do kuchyně byly instalovány nové spotřebiče
a nová kuchyňská linka, došlo k instalaci nového osvětlení areálu. Výčet akcí
není konečný, do budoucna počítáme s dalšími úpravami v areálu, a to vše
formou brigád členů mysliveckého sdruţení. Všem, kteří se na zvelebení
mysliveckého areálu podíleli, patří poděkování.
I nadále je moţno areál vyuţít ze strany soukromých osob či právnických
subjektů k pořádání kulturních a společenských akcí. Kontaktní osobou pro
rezervaci termínů konání akcí je správce areálu pan Karel Lokaj, Letonice, ul.
Pod kopcem 111.
Martin Kohoutek,
jednatel MS Letonice

Slet čarodějnic . . .
30. dubna podvečer se to v Letonicích jen hemţilo čarodějnicemi. Jiţ
podesáté se slétly před Obecní úřad malé, velké, mladé i zkušené čarodějnice.
Letos si na kostýmech i košťatech daly velmi záleţet. Registrací, kontrolou
výstroje a doplněním paliva prošly všechny. Po nezbytné fotodokumentaci
proletěly obcí na místo srazu - hřiště TJ. Průlet obcí se neobešel bez nutné
údrţby košťátek a doplnění paliva.
Tzv. „belešová zastávka“, je čekala u obchodu paní Šmedkové. Po plných
mísách belešů od paní Marie Vodákové a Broňky Štrublíkové se jen zaprášilo.
Všichni se olizovali a chválili kuchařky. Děkujeme, bylo to mňam, mňam. Přílet
čarodějnic na hřiště očekávaly davy příznivců. Hudbu míchal DJ „Roši“ a
rejdění bylo skvělé.
Po zapálení vatry nastalo bujaré veselí, které trvalo do pozdních nočních
hodin. „Malé tanečnice z Orientu“ a zkušené čarodějnice předvedly svůj tanec,
za který sklidily zaslouţený potlesk. Za choreografii, nácvik a realizaci nápadu
děkujeme Renatě Zourkové, Gitě Klimešové, Monice Hrubé a Mirce Vráblové.
Na sletu nechyběla i prodejní výstavka čarodějnic a keramiky z dílny Mirky
Davidové a Věry Moudré. Zájem o exponáty byl velký a návštěvníci si mohli
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něco hezkého koupit. Chválíme obě autorky. Na sletu bylo dostatek občerstvení
a všem chutnalo.
Za ranního kuropění se čarodějnice rozlétly do všech světových stran a
slíbily si, ţe za rok opět přiletí do Letonic na jiţ 11. slet.
Poděkování patří všem organizátorům, OÚ Letonice, hasičům, TJ
Letonice, letonickým ţenám, fotografovi Antonínu Hrdličkovi, „DJ Rošimu“ a
samozřejmě všem čarodějnicím, které se sletu zúčastnily.
Ing. Anna Zachovalová

Prázdniny začínají . . .
…tak znělo pozvání nejen pro děti, ale i dospělé do „indiánského hájku“
v Letonicích. V pátek 1. července v podvečer se mohli účastníci setkání, děti i
dospělí, v letonickém hájku vydat po „indiánské stezce“ plné indiánů a kovbojů.
Sraz účastníků byl na konci ulice Osvobození. Registrace proběhla bez
problémů a po zahájení vykročily skupinky dětí i dospělých po „indiánské
stezce“.
Jaké nástrahy je čekaly na trati? Hned v úvodu se střílelo ze vzduchovky,
následoval hod míčkem do tlamy, vědomostní testík o rostlinách a zvířatech,
potom hod šipkami do terče. Na dalších stanovištích si vyzkoušeli plazení, hod
tomahavkem a ošetření krvácející rány na ruce. Na konci trasy házeli krouţkem
na cíl a stříleli z luku. Kaţdé splnění úkolu bylo odměněno sladkostí a barevným
puntíkem. Na hladký průběh jednotlivých disciplín dozírali a asistovali indiáni a
kovbojové. Nechyběl ani náčelník Apačů a šerif. Na posledním stanovišti
účastníci vyměnili puntíky u „indiánské babičky“ za krásný keramický talisman
zavěšený na kůţi. Talisman se všem moc líbil. Pochvala a poděkování za jeho
výrobu patří paní Věře Moudré a Mirce Davidové. V cíli si účastníci
pochutnávali na špekáčcích a limonádě.
Komu patří poděkování za tuto zábavnou akci? Především členkám místní
skupiny Červeného kříţe, které akci nejen organizovaly, ale organizace uhradila
i náklady na občerstvení a odměny. Dále potom OÚ, místním hasičům, výboru
letonických ţen a ostatním příznivcům, kteří pomohli na jednotlivých
stanovištích a při občerstvení. Za fotodokumentaci děkujeme panu Antonínu
Hrdličkovi.
Počasí nám přálo a spokojení účastníci se loučili s pozdravem: „Za rok
opět na shledanou.“
Ing. Anna Zachovalová
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Letonice jaké jsou a jaké mohou být, pokud budeme chtít
Od roku 2002 se členové našeho sdruţení snaţí v oblasti volného času
dětí a mládeţe a v posledních dvou letech také v oblasti komunitního ţivota
obyvatel obce Letonice hledat a nabízet nové podněty a náměty, vytvářet
zajímavé prostředí, prosazovat a realizovat zajímavé aktivity, které zkvalitní a
zlidští náš společný ţivot v naší obci. Při svých činnostech a projektech se
snaţíme uplatňovat a prosazovat prvky pro venkovský způsob ţivota
předcházejícími generacemi osvědčené – dobré sousedské vztahy, práci ve
prospěch druhých, zejména pro děti a mládeţ, ovšem starší generace nevyjímaje.
Ve svých projektech se snaţíme dobře reprezentovat naši obec, nabízíme
spolupráci ostatním aktivním občanům a neziskovým organizacím a
neopomínáme partnerské vazby, zejména s obcí a jejím zastupitelstvem.
Kdo z vás si vzpomene na naše začátky - na dětský oddíl Mravence a
jejich putování v rámci Rodinné cestománie, na čas trávený na dědinských
táborech, na dětské vánoční divadélko a roznášení betlémského světla, na sběr
plastošů ve škarpách příjezdových cest do obce, na první spaní ve věţi nebo
v tý-pí, .. nebo na nedávnou minulost – zahájení klubu maminek, Taneční
rejdění na dědině, Třígenerační pečení, Oprava lípy a… ??
Jsme rádi, ţe naše činnost inspirovala k zaloţení nových neziskových
sdruţení v obci či znovuobnovení jejich činnosti, ţe se podařilo uskutečnit
dětské vize o volnočasovém areálu, ţe jsme pomohli k členství naší obce v MAS
Společná cesta a „naučili“ tak téct evropské zdroje i do naší obce. A nejsou
zanedbatelné, vţdyť jen loňský rok to znamenalo příjem ve výši 1,4 mil. Kč.
Jenţe před námi je další, mnohem těţší úkol. Přesvědčit vás, občany naší
obce, ţe toto byly a jsou jen začátky mnohem podstatnějších změn, kterých je
třeba a také moţné v naší obci dosáhnout. Ovšem takových změn jiţ nedosáhne
pouhé sdruţení malého mnoţství osob.
Kdosi moudrý napsal: „Lidská malost se posmívá tomu, čemu nerozumí.
Jsou ti, kteří tvoří .. a ti, kteří boří. Nakonec ovšem myslitelé najdou lidi, kteří
jim věří a jakmile počet takových lidí přesáhne kritickou hranici, změní se
vnímání, a rázem je tu nová realita.“
Pokusme se v Letonicích společně nacházet a podporovat nové myslitele a
tuto novou realitu vytvářet. Zapojte se proto i vy do činností neziskových
organizací v naší obci, nebo jen představte či uskutečněte své náměty a záměry
pro lepší Letonice.
Ing. Jiří Pospíšil
předseda PROCYON, o.s., zastupitel obce Letonice
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SLIVOVIČKA - je to boží dar nebo ďáblův vynález ?
aneb V naší obci se vyhodnotil košt slivovice po 12 letech
Mnoho lidí ji chválí, neřku-li zboţňuje a vidí v ní lék na všechny nemoci
duše i těla. Pak je druhá skupina, která ji zatracuje a tvrdí, ţe dovede člověka
otrávit a zničit dokonaleji, neţ nějaký osvědčený jed. Obě skupiny mají pravdu,
vše zaleţí do značné míry na tom, jak s ní kdo dovede zacházet.
Ta první skupina, která ji umí uţívat střídmě, byť i pravidelně, ta se velmi
brzy dočká jejích blahodárných účinků, neboť se ne nadarmo o slivovičce říká,
ţe „kudy teče, tudy léčí“. Ta druhá skupina, která ji uţívá více jako vody, tak ta
se ve velmi krátké době dočká efektů bohuţel opačných, přivodí si zdravotní
problémy, ztíţené společenské uplatnění a mnohdy i rozvrat rodiny. Je to tedy
pouze naše volba, kterou cestou se vydáme.
Není to jen konzumace pálenek, která nám můţe poskytnout mnohé
sváteční chvíle, ale je to i jejich výroba, která má nádech tajemna spojeného
s jistou dávkou alchymie. 5. března 2011 zakončila letoňská hymna o slivovici
jiţ 12. ročník soutěţe O nejlepší slivovici. Není důleţité, kdo na tomto ročníku
v Letonicích vyhrál, ale to, ţe opět proběhla jedna z kulturních akcí, která
napomohla tomu, ţe spoluobčané měli k sobě opět o něco blíţ. Na 150
spokojených občanů z Letonic i z blízkého okolí opouštělo obecní sál aţ po
půlnoci.
Nyní, po 12. letech, provedl organizační výbor vyhodnocení soutěţe a
sečetl body přidělené majitelům za 12 roků, jejichţ vzorky se umisťovaly od 1.
aţ 10. místa. Za 1. Místo kaţdý obdrţel 10 bodů, za 2. místo 9 bodů atd. aţ za
10 místo 1 bod.
V kategorii MODRÉ je po 12. letech toto pořadí:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VLACH Jan
DOSTÁL Jan
SKOUPÝ Miroslav
MOUDRÝ Antonín
MOUDRÝ Zdeněk
ČERNÝ František
ŠTRUBLÍK Vlastimil
MARTÍNEK Rudolf
ZOUREK Antonín
SKOKAN Antonín
JANÁŠ Jiří
MOUDRÝ Miroslav
BÁREK Zdeněk
NOVOTNÝ Pavel
SKOKAN Jiří, ing.
ZOBAL Jaroslav
BERÁNEK Ruda
HÁLA Josef

Letonice
Heršpice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Slavkov
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
17

50 bodů
44 bodů
43 bodů
35 bodů
32 bodů
30 bodů
28 bodů
28 bodů
27 bodů
26 bodů
26 bodů
24 bodů
24 bodů
23 bodů
21 bodů
20 bodů
19 bodů
18 bodů

Následuje dalších 46 soutěţících, kteří získali 17 bodů a méně. Dalších
485 soutěţících za 12 let nezískalo ţádný bod, tj. nikdy se neumístili do 10.
místa.
V kategorii LETNÍ je po 12. letech toto pořadí:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

SKOUPÝ Miroslav
MARTÍNEK Rudolf
MOUDRÝ Antonín
ZACHOVAL Miloslav
SKOKAN Antonín
VLACH Jan
DOSTÁL Jan
ŠTRUBLÍK Vlastimil
KŘIVONOŢKA Jaroslav
ŠOLC Jaroslav
SKOKAN Jiří, ing.
JELÍNEK Leoš
SLADKÝ Josef
MOUDRÝ Zdeněk
ŠUSŤÁČEK Oldřich
PYTELA Vraťa
HOLEŠÍNSKÝ Miroslav
MOUDRÝ Miroslav
VLACH Martin

Letonice
Slavkov
Letonice
Letonice
Letonice
Letonice
Heršpice
Letonice
Marefy
Letonice
Letonice
Letonice
Marefy
Letonice
Letonice
Kozlany
Křenovice
Letonice
Letonice

36 bodů
35 bodů
34 bodů
27 bodů
25 bodů
22 bodů
21 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
15 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
12 bodů
11 bodů
11 bodů

Následuje dalších 52 soutěţících, kteří získali 10 bodů a méně. Dalších
246 soutěţících nezískalo za 12 let ţádný bod, tj. neumístili se do 10. místa.
NOVINKA V HODNOCENÍ:
Doposud vzorky hodnotily odborné komise. Ve 13. ročníku soutěţe
chceme zapojit více občany do hodnocení vzorků. Kaţdý občan, který do
soutěţe dá vzorek, bude tyto vzorky také hodnotit. Podrobnosti budou
zveřejněny v prosincovém Zpravodaji.
Miroslav Skoupý
předseda kulturní komise

Příprava na ME v kulturistice v Bulharsku
Přípravu na jarní mistrovství Evropy jsem zahájil začátkem února. Na
začátku diety jsem váţil 100kg a protoţe sem chtěl soutěţit v kategorii do 80kg
musel jsem zhubnout 20kg za 4 měsíce. Dieta byla zaloţená jen na rýţi s masem
a zeleninou, doplňky výţivy a tvrdýma intenzivníma tréninky. 16 týdnů dlouhá
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dieta si vyţadovala zhubnout kilo týdně, coţ se mi dařilo a s ubíhajícím časem,
podkoţní tuk jsem hubnul podle potřeby. Jedl jsem jen rýţi s masem a
zeleninou, který sem si váţil přesně na gramy. Ke konci diety s blíţícími se
závody jsem začal zmenšovat příjem rýţe na menší porce. S minimem
podkoţního tuku mně byla stále zima a začal jsem být hodně náladový a
podráţděný s velikou chutí na normální jídlo, které sem nesměl. Posledních pár
týdnů v závěru diety je tělo hodně unavené, vyčerpané a náladové, s šílenou
chutí na jakékoliv jídlo. Ale prostě se to musí vydrţet a odolat. Poslední týden
před soutěţí se snaţím tělo zbavit vody z podkoţí, aby bylo vidět naprosto
perfektní vyrýsování tím způsobem, ţe se skoro úplně přestane pít a jím velké
porce suchých Racio chlebíčků. Samotná soutěţ probíhá dva dny, v sobotu je
semifinále a v neděli finále. V pátek probíhá prezentace, váţení do jednotlivých
kategorií. Na soutěţ se pouţívá speciální soutěţní pózovací barva, která se
nanáší ve dvou vrstvách, aby na pódiu pod osvětlením byla vidět vyrýsovanost
postavy. Ze semifinále (předvádí se povinné postoje a rozhodčí porovnávají
soutěţící) jsem se probojoval do nedělního finále. V neděli ve finále se předvádí
volná sestava na vlastnoručně vybranou hudbu v délce 1 minuta a pak další
porovnávání s ostatními soupeři. Nakonec jsem ve finále skončil na 6. místě.
Celkem soutěţilo 150 závodníků z 23 zemí. Přes velikou konkurenci, která byla
mimořádně vysoká, jsem moc rád za 6. místo.
Miroslav Hanák,
Bučovská 435, Letonice

Vzpomínka na rodnou dědinku
Dne 1. března si některé vesnice Vyškovska připomenuly 70. výročí
násilného vystěhování 33 obcí obývaných českým obyvatelstvem z důvodu
rozšíření vojenského cvičiště pro potřeby německého vojska. Ve válečném roce
1941 se do Letonic přistěhovalo 11 vystěhovaných rodin ze Lhoty, Dědic,
Rychtářova a Malcburku, které byly nuceny vyhledat nový domov z důvodu
krutého zacházení ze strany vyhostitelů.
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Jednou z postiţených vesnic byly rovněţ Nové Sady. Odtud byla
donucena odejít rodina paní Sochorové, tehdy 12-ti leté. Přečtěte si, s jakou
láskou dnes jiţ 80-ti letá obyvatelka Letonic na svojí rodnou dědinku, odkud
musela v roce 1943 nedobrovolně odejít, vzpomíná.

Vzpomínám na rodnou dědinku,
ve které jsem do 12 let ţila,
s rodiči a přáteli ráda se měla.
Kamarádi, kamarádky a celá dědina
jsme spolu ţili, jak jedna rodina.
Ţila nás tam jen hrstka malinká,
kaţdý byl pro mě stréček a tetinka.
Ve škole jsme měli tři vzory,
co nám rozšiřovaly naše obzory.
Lásku k vlasti a rodné dědince
nám vštěpoval pan řídící Pořízka
a k vědění a štěstí nám umetal chodníček
pan učitel Oldřich Trávníček.
Drahanský pan farář nás učil modlit a Boha znát.
Pak přišel Hitler a vyhnal nás z domovů
a my se uţ nesešli všichni pospolu.
Rozseti po světě jsme se navzájem ztratili
a domů uţ všichni se nevrátili.
Zůstala nám na domov jen krásná vzpomínka,
kde jsme všichni šťastně ţili
otec můj, sestra, přátelé a maminka.

S laskavým svolením paní Anastázie Sochorové báseň přepsal
Jiří Skokan

Lípa – most generací
Ţáci naší školy od 1. - 5. třídy, z druţiny a z krouţku Medvídci se
zúčastnili projektu s názvem „Lípa – most generací“. Jednalo se o ošetření
památného stromu prostřednictvím Nadace Partnerství ve spolupráci s OÚ
Letonice, ZŠ a občanským sdruţením PROCYON. Prostřednictvím učitelského
sboru byly děti seznámeny s akcí a v rámci vyučování ztvárnily téma projektu
„LÍPA“. Jejich práce byly vystaveny v klubovně PROCYON při akcích, které
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proběhly v březnu. Potom byla výstava přesunuta do knihovny. Děti se také
přišly podívat na samotné ošetření lípy a měly moţnost se s případnými dotazy
obrátit na pana Šarapatku, který spolu s kolegy strom ošetřoval. Aby došlo k
naplnění názvu projektu „Lípa – most generací“, zasadily děti z krouţku
Medvídci ve svém volnočasovém areálu svoji vlastní lípu. Všechny děti moc
chválím, jsou šikovné a práce jim šla pěkně od ruky.
Ošetření stromu podpořila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu a provedl jej odborník s mezinárodní certifikací European
Tree Worker (Evropský arborista) – viz také na www.stromzivota.cz,
www.szkt.cz.
Daniela Pospíšilová

Vážení občané,
na základě ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění platných předpisů nelze zveřejňovat osobní údaje o
fyzických osobách bez souhlasu zúčastněných osob. Pokud nebude tento souhlas
udělen, bude Společenská rubrika nadále uveřejňována pouze se statistickými
údaji, jako je tomu v tomto čísle Letonického zpravodaje. Děkujeme za
pochopení.
V II. pololetí 2010 z technických důvodů nebyly zveřejněny dvě narozené
děti. Rodičům dětí se tímto omlouváme a dodatečně zveřejňujeme narození
jejich dětí.
Vítáme do života 2010…
říjen
prosinec
leden
únor
2011
duben
květen
2010
…

Opustili nás navždy
leden
únor
březen
duben
květen

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
4

Počet obyvatel Letonic k 30. 06. 2011 je 1424.
Lenka Liberová
matrikářka
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Kulturní akce uskutečněné v naší obci v 1. pololetí roku 2011
leden
únor

březen

duben

květen

červen

Vystoupení folklorního souboru
ONDRÁŠ
Tradiční ostatky se starými zvyky
Zahájení tanečních aneb „Rejdění na
dědině“
12. ročník soutěţe „O nejlepší
slivovici“
MDŢ – taneční zábava - Amis Vyškov
Třígenerační pečení
Rybářské závody mládeţe
Slet čarodějnic na hřišti TJ
Vzpomínka na 66. výročí osvobození
obce sovětskou armádou a poloţení
věnců u pomníků padlých za I. a II.
světové války
Prvomájové dopoledne na hřišti TJ.
sportovní soutěţe dětí, ukázky výcviku
hasičů, břišní tance, fotbalový zápas
přípravek k poslechu hrála dechová
hudba Sebranka
Závody dětí na koloběţkách a kolech
a ţen nad 50 let na kolech
Den matek v Obecním sále
Letní kino na hřišti TJ

Kulturní komise
OÚ
SDH Letonice
Procyon
Kulturní komise
OÚ
Procyon
Klub přátel Šmoles
Letonické ţeny a
Kulturní komise
OÚ

Kulturní komise
OÚ Kulturní
komise OÚ
ZO zahrádkáři

ZŠ a MŠ Letonice
TJ Letonice a
Kulturní komise
OÚ
OÚ
Antonínské hody
taneční zábava na hřišti – GENERACE Kulturní komise
OÚ
taneční zábava v Cihelně – CLASIC
areál MS Cihelna
průvod stárků í – PODBORANKA
MŠ a ZŠ
Den dětí
Miroslav Skoupý
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Pozvánka do Šmoles - **Bitva MIDWAY**
Dne 20. srpna 2011 od 13.00 do 16.00 hodin uspořádá Obec Letonice ve
spolupráci s MIDWAY MININAVY Club Brno na vodní nádrţi ve Šmolesích
akci pro děti a dospělé. Akce se uskuteční ve spolupráci s dalšími institucemi a
organizacemi, kterými jsou Jihomoravský kraj, RC Elektroletci Brno, RC
FÓGLI Brno, RC klub Brno, MIDO Film Brno, spol s r. o., SNIP&CO, RC
TRUCK Model Brno, Rádio Krokodýl 103 FM, Policie ČR, Klub přátel Šmoles
Letonice, SDH Letonice, ČČK Letonice.

Námořní, letecká a tanková bitva o Midway
Ukázka bitvy je nádhernou podívanou malé i velké a bude doprovázena
celou řadou doprovodných akcí.
V programu hlavní bitvy bude účinkovat 38 obřích RC modelů válečných
lodí a ponorek v měřítku 1:100 – a to ve flotilách OSY a Spojenců, které budou
proti sobě bojovat s vyuţitím různých pyrotechnických a zvukových efektů.
Celou bitvu obohatí i nálety a bombardování modelů letadel 1:13 aţ 1:7 obou
zúčastněných válečných stran (OSA – Spojenci), které budou z důvodu dobré
viditelnosti létat ve výšce 10 aţ 15 metrů. Připraveny jsou věrné létající RC
makety známých typů jako B-25 Mitchell, Lockheed P-38 Lighting, JUNKERS
JU 88, Messerschmidt Bf 109, La – 7, Spitfire MkIX a další – s rozpětím křídel
přibliţně mezi 1 aţ 2,5 metry.
V další části programu diváci shlédnou Tankovou a leteckou bitvu modely
válečných obřích modelů tanků a letadel zejména výsadkových předvádí invazní
bitvu s vyloděním obřích modelů tanků a obrněných vozidel na pláţ u pevnosti,
vše střílí a pohybuje se na upraveném tankodromu, odpalují se rakety, bomby
z letadel a střelba včetně výbuchů vzdušná podpora tryskové letouny a vrtulníky.
Po předehře přichází hlavní námořní Bitva MIDWAY, a ještě předtím
mají návštěvníci moţnost shlédnout doprovodný program rádia Krokodýl 103
FM (Den dětí rádia Krokodýl) soutěţe a vyhlášení tomboly s věcnými cenami,
přehlídku reálné bojové techniky z II. světové války Technického muzea Brno a
Military Ořechov a dalších sběratelů, expozici válečných modelů všech
zúčastněných RC klubů a prezentací stánků / prostorů partnerů akce.
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Program:
13:30 hod.
Zahájení akce v podobě pochodu s vlajkami tzv. vlajkoslávy – 30 min.
Úvod v podobě okénka do historie 2. světové války v podobě námořních a
leteckých bitev s představení modelářských klubu a upozornění na historické
uniformy válečných stran OSY a Spojenců, současně představení zúčastněných
modelářských klubu a sponzorů akce
14:00 hod.
Zahájení předehry tankové a letecké bitvy za podpory raketového křiţníku.
15:00 hod.
Zahájení akce Bitva MIDWAY v podobě defilé lodí, ponorek a letadel
výstřelem signální rakety s padáčkem světlice. Během přehlídky budou
moderátorem představeny jednotlivé modely a to stručným popisem taktickotechnických dat včetně historie – 15 min.
15:15 hod.
Počátek bitvy rovněţ odstartuje světlice s padáčkem. Po jejím vypálení, vyplují
lodě OSY a Spojenců proti sobě a za pomocí pyrotechnických a zvukových
efektů sehrají námořní a leteckou bitvu. Bitvu navíc doplní útoky ponorek. Po
ukončení bojů cca 15 aţ 20 min. se lodě a ponorky obou flotil vrátí do přístavišť,
letadla přistanou a komentářem je bitva MIDWAY ukončena – 25 min.
15:00 hod.
Závěr akce poděkování za účast, vyhlášení vylosování tomboly a cen.
V případě špatného počasí bude uspořádána náhradní ukázka tankové a
letecké bitvy v areálu TJ Letonice.
Vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o návštěvu těchto ukázek a
předpokládané návštěvnosti v řádu tisíce lidí ţádám organizace o spolupráci a
občany obce o shovívavost.
Akce nebude financována z rozpočtu obce a měla by zviditelnit Letonice
v rámci Jihomoravského kraje.
Ing. Jiří Skokan,
starosta obce
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Kulturní komise při OÚ Letonice, výbor Aniček a letonických žen
Vás zvou na

„10. Anenskou noc – tentokráte v mexickém stylu“
V pátek 29. července 2011 ve 20.00 hodin na hřišti TJ Letonice
Hraje Mira Band z Bučovic, Vstupné 50,- Kč
V programu vystoupí country soubor z Prostějova a „Holky z Nové“.
Občerstvení, tombola.
Při nepřízni počasí se akce koná v sále Obecního domu.
Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní komise OÚ
připravuje

na neděli 28. 8. 2011 od 14.00 hodin
v mysliveckém areálu Cihelna

„8. ročník Přehlídky dechových hudeb“
Vystoupí:
STRAŇANKA – Absolutní mistr Evropy v dechové hudbě 2009
a vítěz Zlaté křídlovky 2008
ŽADOVJÁCI- vítěz Zlaté křídlovky
Mužácký sbor BŘECLAVAN
a domácí kapela SEBRANKA
Pořadem bude provázet lidový vypravěč Karel Kopřiva.
Všichni občané a jejich přátelé a známí jsou srdečně zváni.
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Prázdniny končí . . .
aneb vydejte se s námi na „Pochod obcí s lampiony“
V pátek 2. září 2011 v 18.00 hodin, sraz asfaltové hřiště v ul. Nové
Na všechny se těší pořadatelé:
Místní skupina Červeného kříže, hasiči a výbor letonických žen

Kulturní komise při OÚ Letonice,
výbor letonických žen a Svaz zahrádkářů
Vás zvou na

„ Letoňské karbenátek“
zábavný soutěžní podvečer pro děti i dospělé.
V sobotu 17. 9. 2011 v 17.00 hodin na hřišti TJ
Sraz účastníků pochodu je v 16. 30 hodin u OÚ
Hraje „ DJ Michal“
Ochutnávky různých specialit z mletého masa a zeleniny
Občerstvení, tombola
Dobrovolné vstupné
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Kulturní komise OÚ
pořádá
v sobotu 24. 9. 2011 v 15 hodin
v sále Obecního domu soutěž

„ O nejlepší letoňský koláč “
Kategorie: Svatební koláček
Velký koláč
Hodnotit bude šestičlenná porota. Prvních 5 míst bude
odměněno.
Vzorky se budou vybírat 1 hodinu před soutěží na sále, malý
koláček 40 ks, větší koláč 2 ks.
Zúčastnit se může každý občan/muž, či žena, který umí
vyrobit koláč. Po ukončení soutěže návštěvníci budou koštovat
jednotlivé koláče.
Součástí této soutěže bude i ochutnávka vyrobených domácích
likérů jako višňovka, ořechovka, malinovka a jiné.

Miroslav Skoupý
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Hezké prázdniny dětem a
všem příjemnou dovolenou
přeje
Redakční rada

Příspěvky do zimního čísla LZ v r. 201 zasílejte na OÚ Letonice
nejpozději do 31. 11. 2011. Těšíme se na ně.

LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce
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