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Obecní dům v novém kabátě
Málokdo z účastníků tradiční akce rozsvícení vánočního stromu si nemohl
nevšimnout nové, krásné fasády na zrekonstruovaném Obecním domě. Teprve
fasádou dostal tento historický kulturní objekt punc reprezentativní budovy
v centru naší obce. Většina občanů velmi kladně hodnotí venkovní fasádu jak po
stránce provedení, tak i barevnosti. V krásném prostředí Obecního domu mohou
občané i organizace pořádat různé kulturní akce a oslavy.
Touto cestou bych chtěl jménem občanů poděkovat všem, kteří se podíleli
na celkové rekonstrukci. Poděkování patří také těm, kteří rozhodli o odkoupení
této budovy a její přestavbě. Je opravdu za co poděkovat.
Jaroslav Zobal, zastupitel obce

Z programu u příležitosti rozsvícení vánočního stromu dne 10. 12. 2011
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Vážení spoluobčané,
za krátký čas ukončíme celoroční shon, rozžehneme vánoční svíčky a
budeme se těšit z chvil klidu, pohody a radosti. Rok 2011 se chýlí ke konci a
nastává čas bilancování toho, co se podařilo nebo nezdařilo dosáhnout a splnit.
V pololetním vydání Letonického zpravodaje jsme zrekapitulovali události
v obci a skončili jsme u právě probíhajících akcí. Pokud bychom pokračovali,
významné bylo dokončení oprav a rekonstrukčních prací v budovách obou
našich škol. Mateřská škola dostala po třicetiletém trvání nový vnější vzhled,
byla zrekonstruována kanalizace a nově vydlážděn chodník. Vnitřní prostory
byly vkusně vymalovány, v herních místnostech a na schodištích vyměněna
podlahová krytina a nevyhovující osvětlení bylo modernizováno. Rovněž byly
rekonstruovány prvky vybavení dětského hřiště. Obdobně v Základní škole
mimo již vynucené výměny osvětlení učeben bylo vymalováno. Ve dvou
učebnách se podařilo pořídit nové dřevěné obklady a vyměnit již nevyhovující
PVC. Další významnější investiční akcí bylo zateplení Obecního domu a
zhotovení nové fasády. Občané ulice Pod Kaplí jistě uvítali ukončení zemních
prací v souvislosti s položením kabelu fy E.ON a zbudování nového chodníku.
Záměrem zastupitelstva obce je na jaře tento chodník dobudovat až po
autobusovou zastávku.
Zamýšlená obnova chodníku ve střední části návsi se nemohla uskutečnit
z důvodu nepřidělení druhé části dotace z prostředků Jihomoravského kraje.
Ještě bych připomenul dokončení oprav hydrantů a propojení vodovodních řadů
v ulici Bučovská a Pod kaplí, což přispělo ke zlepšení kvality vody a
operativnějšímu odstraňování závad. DSO Vodovod Dražovice a Letonice
předal provozování vodovodu do správy VaK Vyškov. Významným počinem je
rovněž dokončení pozemkových úprav, o kterých se dočtete v další části
Zpravodaje.
V současné době je projekčně řešeno zateplení ZŠ a budovy tělocvičny,
pracuje se na projektu „cesta ke hřbitovu“ a infrastruktura Horany. Do popředí
zájmu se dostalo řešení úspory energií a bolestí je údržba budov v majetku obce,
z nichž jsou některé v neutěšeném stavu.
Zastupitelé v současném období rozpracovávají Návrh plánu rozvoje
obce, který vychází ze zpracovaného a schváleného „Územního plánu obce
Letonice“, schválených KPÚ a připomínek zastupitelů a občanů obce. Tento by
neměl být jen přípravou investičních akcí, ale i o vzájemné komunikaci a
spolupráci NNO, zájmových sdružení, občanských iniciativ a občanů včetně
jejich podílu na dalším rozvoji obce.
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Cíle rozvoje obce:
1. Bydlení, zdravotní a sociální oblast
2. Školství
3. Kultura, sport, cestovní ruch, památky
4. Využití a údržba objektů obce
5. Infrastruktura obce (komunikace, chodníky, parkovací stání, parky a zeleň
v obci, vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení, likvidace BRKO)
6. Krajina a ochrana přírody
7. Spolupráce NNO
Podrobnější materiál k této problematice je vyvěšen na webových
stránkách obce nebo je k dispozici na OÚ. Vyzýváme všechny občany, NNO a
podnikatelské subjekty k aktivní účasti na vytvoření jeho konečné podoby.
Přispějte svými připomínkami a náměty, život v obci není jen záležitostí
zvolených zastupitelů.
Závěrem chci požádat majitele motorových vozidel o kázeň při
parkování v zimním období tak, aby svými vozidly nebránili v provádění údržby
vozovek a úklidu sněhu. Zároveň upozorňuji, že obec má pouze omezené
možnosti a prosím ty občany, kteří mohou, aby přispěli úklidem sněhu a
sypáním chodníků ke zlepšení dopravní bezpečnosti v obci.
Všem občanům obce přeji hezké prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho štěstí do roku 2012.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Komplexní pozemkové úpravy
Závěrem roku 2011 budou ukončeny KPÚ-komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území obce Letonice. KPÚ byly zahájeny v prosinci roku 2006
veřejnou vyhláškou, kde Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Vyškov
v souladu s ustanovením zákona 139/2002 Sb. zahájil pozemkovou úpravu.
Zpracovatelem KPÚ v k. ú. Letonice byl Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno.
Do roku 2009 probíhaly přípravné práce-zajišťování podkladů pro KPÚ,
zaměření skutečného stavu, zjišťování průběhu hranic apod. V březnu r. 2009
proběhlo úvodní jednání s majiteli a vlastníky pozemků a byl zvolen 11 členný
sbor zástupců vlastníků. Následně probíhala jednání o vyložení nároků a
projednání nároků, projednání návrhu PSO-plánu společných opatření a jeho
odsouhlasení a schválení. PSO obsahuje návrhy opatření ke snížení eroze
realizací protierozních opatření, řeší cestní síť polních cest, výsadbu biokoridorů
a další prvky pro zlepšení životního prostředí v rámci katastru obce Letonice.
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Účelem prací KPÚ je uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi
souvisejících věcných břemen a současně vytvoření podmínek k racionálnímu
hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zlepšení životního prostředí,
zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. Pozemky se prostorově a
funkčně upravují a scelují, nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a
vyrovnání hranic. Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky zastavěné
(v intravilánu obce) a pozemky chráněné podle zvláštních předpisů, např. zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V květnu r. 2011 proběhlo
závěrečné jednání a následně v červnu vydáno 1. rozhodnutí o schválení KPÚ
v k.ú. Letonice. Druhé rozhodnutí bylo rozesláno v prosinci 2011 a od nového
roku by měly být data zapsána na Katastrálním úřadě Vyškov.
Závěrem několik údajů – do KPÚ vstupovalo 1020 ha v extravilánu obce
na 4244 parcelách. Po ukončení je tato výměra zapsána na 1690 parcelách. Obec
vstupovala do KPÚ s 233 parcelami o výměře 101,5 ha a po ukončení má 195
parcel o celkové výměře 132 ha.
Nyní nezbývá, než se zaměřit na získání finančních prostředků na
realizaci některých prvků Plánu společných opatření, které jsou v současné době
i zaměřeny a bylo zažádáno o zpracování projektové dokumentace, což je
finančně kryto ještě v rámci KPÚ. Jedná se o opatření v lokalitě Pod Kyhelcem
ozn. IP 20, lokalita Za potoky nad rybníkem ozn. LBK 4b a lokalita Na potoce
ozn. LBC 5 – včetně malé vodní nádrže.
Tolik ke KPÚ a vzhledem k tomu, že v katastru obce se nachází i NPR
Větrníky ještě několik slov o této problematice.
NPR Větrníky
Vzhledem k tomu, že NPR Větrníky se stává neproniknutelnou džunglí a
tento stav je kritizován nejen občany Letonic ale i okolních obcí, jednali
zástupci obce o dalším postupu v této oblasti. Veškerá péče o tuto lokalitu je
zajišťována AOPK ČR správa CHKO Pálava se sídlem v Mikulově dle
schváleného „Plánu péče o NPR“. Tento plán se zpracovává na období 10-ti let a
poslední platnost skončila v r. 2007. Přesto, že byl CHKO v předstihu zpracován
nový a předložen ke schválení na MŽP ČR byl schválen až ve druhé polovině r.
2011, což bylo částečně způsobeno i v souvislosti s probíhajícími KPÚ. Dle
sdělení CHKO Pálava bude jistý objem finanční prostředků na údržbu v r. 2012
k dispozici a údržba bude prováděna. Údržba je prováděna přes servisní
organizace, které s CHKO uzavírají smlouvy. CHKO se nebrání takové smlouvy
uzavřít i s NNO v obci Letonice, které by měli zájem se podílet na údržbě tohoto
chráněného území v katastru obce Letonice.
Věřím tomu, že během dvou až tří let se toto chráněné území vrátí do
stavu, proč bylo chráněným územím vyhlášeno.
Jaroslav Bartoník, místostarosta
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Záměr obce
Obec Letonice na základě usnesení RO č. 27 ze dne 14. listopadu 2011
a dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 39 zveřejňuje záměr pronájmu
nebytových prostor v budově č.p. 72 na ulici I. máje v rozsahu 8 místností
v 1.n.p. o celkové výměře 118 m2.
Pronajímané prostory lze pronajmout jako celek nebo po jednotlivých
místnostech. Využít je lze k podnikání, skladové prostory nebo kanceláře.
Informace v kanceláři OÚ.

ZŠ Letonice
Letošní letní prázdniny byly v naší základní škole ve znamení
rekonstrukce. Došlo k výměně světel ve všech třídách, k položení nových
podlah v 1. a 2. třídě a k vylepšení sociálního zařízení u 5. třídy. Z tohoto
důvodu si naši žáci mohli o dva dny prodloužit čas radovánek a sešli jsme se tak
až v pondělí 5. září. Prvňáčky přivítal pan starosta a pedagogický sbor
v nezměněné podobě.
Hned v prvním měsíci nového školního roku naše škola vyrazila na malý
výlet do strážnického skanzenu, kde žáci mohli prožít jeden den na vesnici
v dobách našich prababiček. Podzim na dědině nám ukázal těžkou práci, ale i
poklidný život bez stresů. Začátkem října navštívil naší školu muzikant s celou
paletou hudebních nástrojů. Děti si je mohly prohlédnout a zazpívat si známé
písničky z filmů a pohádek. Poslední říjnový den jsme v obecním sále mohli
obdivovat gigantické dýně a velké množství různých druhů plodin místních
zahrádkářů na výstavě ovoce a zeleniny. V listopadu přijelo do naší školy
divadélko Šikulka se třemi výchovnými příběhy. Představení bylo veselé a všem
se moc líbilo. 5. třída se koncem měsíce listopadu vypravila na divadelní
představení „Rychlé šípy“ do brněnského divadla Radost. Žáci se tak mohli
seznámit s dílem Jaroslava Foglara. 4. 12. 2011naši školu navštívili vzácní hosté
u příležitosti 150. výročí obnovení samostatné farnosti v Letonicích. Paní
ředitelka Jana Spáčilová přivítala pana starostu Jiřího Skokana a pana faráře
Martina Bejčka a také starosty a ředitele škol z okolních vesnic. Významným
hostem byl i pan senátor Stanislav Juránek s chotí. Příjemné odpoledne strávili
v bohaté diskuzi s panem senátorem. Probírali se otázky dotýkající se oblasti
školství a veřejného života. Zda toto odpoledne bude mít přínos pro naši školu,
ukáže čas.
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Ještě před vánočními prázdninami zveme všechny rodiče našich žáků k
prožití příjemného odpoledne v naší škole. Za poslechu koled a vůně cukroví
mohou strávit čas se svými dětmi a vyrobit si společně vánoční dekoraci.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce
přeje
Kolektiv zaměstnanců základní školy

Angličtina v mateřské škole
Dvanáct předškoláků se každý pátek s paní učitelkou formou hry
seznamuje s cizím jazykem – angličtinou. Někteří lidé si mohou pokládat
otázku, proč tak brzy se děti učí cizí jazyk, když ten svůj ještě pořádně neumí.
Nejde nám o to děti perfektně naučit anglicky mluvit, ale chceme, aby věděly, že
se lidé dorozumívají i jinými jazyky. Pro děti musí být výuka podávána
zábavnou hrou, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře. Děti by neměly
rozlišovat mezi učením a hrou, pro ně by výuka měla být přirozenou cestou.
K motivaci patří pozitivní ohodnocení dětí a pochvala. Děti se učí
poslechem, pozorováním a nápodobou. Využíváme obrázky, názorné předměty,
děti hrají různé hry, zpívají písničky, učí se říkadla, barvy, názvy zvířátek aj.
Odměnou nám je, že se děti na chvilku s angličtinou těší a obohacují si své
poznání.

Výročí mateřské školy
Mateřská škola v Letonicích oslavila dne 8. 10. 2011 krásné 30. výročí
otevření nové budovy. Na tuto událost jsme se připravovali již dlouho předem.
K tomuto výročí – narozeninám jsme společně s dětmi zasadili před mateřskou
školou jabloňku, u které děti zazpívaly „školkovou hymnu“. O jabloňku se
budeme všichni dobře starat, aby nám všem rostla pro radost.
Od otevření nové mateřské školy uplynulo neuvěřitelných 30 let. Za tuto
dobu jí prošla řada pedagogických pracovníků, kteří utvářeli základy výchovy
předškolních dětí z Letonic, ale i z okolních obcí. Neméně významná je i práce
ostatních zaměstnanců, kteří se také podílejí na chodu mateřské školy. Slavnost
vyvrcholila Dnem otevřených dveří pro veřejnost. Od rána až do pozdních
odpoledních hodin návštěvníci obdivovali zrekonstruovanou budovu mateřské
školy, za niž patří především dík Obecnímu úřadu v Letonicích, členům
pracovní skupiny a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu rekonstrukce a
dokončení prací na budově mateřské školy. V interiéru návštěvníci obdivovali
jak výzdobu školy, tak prezentaci výchovné práce. Na panelech se seznámili
s pracovními projekty – ukázky jednoduchých pokusů, prvotní seznámení
s angličtinou, nápravou řeči, s výrobou herbáře doplněného říkankou o každé
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rostlince. Nejvíce návštěvníky zaujaly kroniky vedené od roku 1949, alba
s fotografiemi a průběh rekonstrukce budovy mateřské školy prezentovanou
pomocí dataprojektoru. Také si občané mohli zakoupit almanach, který byl
vydán k tomuto výročí. Do mateřské školy se také přišli podívat představitelé
obce, paní inspektorka a bývalí zaměstnanci, kteří zavzpomínali na doby minulé
a obdivovali přítomnost.
Jsme rádi, že naše mateřská škola vzkvétá, že poskytuje dětem kvalitní
zázemí pro předškolní vzdělávání a přáli bychom si, aby patřila i nadále k těm
pěkným, dětem se v ní líbilo a prožily v ní mnoho pěkných chvil a zážitků.
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2012 hodně zdraví, spokojenosti a
pohody.
Kolektiv učitelek mateřské školy Letonice

Z činnosti společenských a zájmových organizací
Pestrá činnost ČČK
Místní skupina ČČK v tomto kalendářním roce nepolevila v aktivitách,
které jsme si při obnovení organizace v květnu 2010 vytýčili.
S loňským rokem jsme se rozloučili za účasti mnoha letonických občanů
na námi pořádaném maškarním Silvestru a do nového roku 2011 jsme vstoupili
v pohodě s dobrou náladou a akčními plány, které se nám, což dnes můžeme
odpovědně zhodnotit, podařilo uskutečnit.
Členové klubu dárců krve splnili předsevzetí, že pomohou darovanou krví
našemu zdravotnictví a lidem, kteří tuto vzácnou tekutinu potřebují.
Se základní školou tradičně spolupracujeme, na dětském karnevalu jsme
se podíleli finančním příspěvkem i uspořádáním zdravotnické soutěže pro děti.
Práce s dětmi je i pro nás pro pořadatele nejen úkolem, ale i zábavou, do které se
členky ČČK rády zapojujeme. Prázdniny jsme uvítali akcí Indiánský hájek, kde
účastníci na řadě stanovišť plnili úkoly, v nichž ukázali aktivity, jako jsou
střelba ze vzduchovky i z luku, hod tomahavkem a ošetření zranění, prokázaní
znalostí ve vztahu k rostlinám a zvířatům vyskytujících se v lese aj. Za
spolupráci děkujeme dobrovolným hasičům, kteří se podíleli i na závěru
lampiónového průvodu pořádaného ČČK s příchodem nového školního roku.
Členky organizace se také jako zdravotnická služba podílely na akcích
pořádaných v naší obci, např. Bitva Midway nebo přehlídce kulinářských dobrot
„Karbanátek.“
V prvním pololetí MS ČČK uspořádala moc hezký kulturní zájezd do
Velkých Losin, ve druhém pololetí jsme na poli kultury uspořádali tradiční
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Kateřinskou zábavu. Sice ji navštívilo méně občanů než loni, ale myslím si, že
kdo přišel, byl spokojen nejen s úrovní večera, ale také s bohatou tombolou, kde
97 hodnotných cen potěšilo výherce. Při této příležitosti děkujeme všem
sponzorům, kteří k bohatosti tomboly svými dary přispěli.
Ještě se chci zmínit o tom, že členky ČČK odvádějí pro obec záslužnou
práci při brigádnické péči o záhon na hřbitově i při jiných příležitostech a o tom,
že stále projevujeme solidaritu s lidmi, kteří potřebují pomoc. Finanční
příspěvek jsme letos směrovali do Japonska postiženého zemětřesením.
Členům ČČK i všem našim příznivcům děkuji za ochotu udělat něco
dobrého pro ostatní a přeji všem vánoční pohodu a hodně zdraví, štěstí a elánu
do příštího roku.
PhDr. Pavla Kučerová

Myslivecké sdružení Letonice
Od posledního vydání Letonického zpravodaje uplynula již řada týdnů,
v něm jste se dozvěděli něco málo o činnosti Mysliveckého sdružení. Vzhledem
k tomu, že se blíží konec roku 2011, je třeba se poohlédnout se za uplynulým
půlrokem a zhodnotit práci členů zdejšího Mysliveckého sdružení.
Dne 27. 8. 2011 se v honitbě Mysliveckého sdružení uskutečnily pod
záštitou Českomoravské myslivecké jednoty a Okresního mysliveckého svazu
Vyškov podzimní zkoušky loveckých psů malých a velkých plemen. Zkoušek
se zúčastnilo celkem 7 malých a 13 velkých plemen loveckých psů. Zkoušky
proběhly za krásného slunečného počasí v příjemné a přátelské atmosféře a byly
zajištěny po všech stránkách na patřičně vysoké úrovni, což ocenili jak rozhodčí
z Okresního mysliveckého svazu Vyškov, tak i přítomní hosté a vodiči
loveckých psů.
Dne 8. 11. 2011 zahájilo Myslivecké sdružení Letonice, ve spolupráci se
Základní školou Letonice činnost kroužku zaměřeného na myslivost a přírodu
kolem nás. Kroužek pod vedením dlouholetého člena MS Letonice Martina
Vlacha je směrovaný především k žákům 1. – 5. ročníku naší školy a navštěvuje
ho 23 přihlášených dětí. Kroužek probíhá každé úterý částečně v prostorách
budovy školy a částečně v okolní přírodě. Probíraná témata a jednotlivé detaily
jsou voleny a přednášeny takovou formou, aby byly dostatečně srozumitelné i
těm nejmenším. Děti se seznámily s pojmem Myslivost, detailněji se podívali
na výstroj a výzbroj myslivce, teoreticky se připravily a prakticky si vyzkoušeli
střelbu ze vzduchovky a v neposlední řadě vyrazily do přírody přikrmit zvěř do
krmelce. Další připravované schůzky budou zcela jistě tématicky zajímavé a děti
si z nich odnesou nové informace a spousty zážitků.
Dne 14. 1. 2012 pořádá Myslivecké sdružení v Obecním domě
1. Myslivecký ples, hrát bude kapela Kozlovka, připraveno bude občerstvení a
bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni.
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Krom uvedených aktivit je třeba se také zmínit o celoroční práci, a to
zejména formou brigádnické činnosti, všech členů Mysliveckého sdružení jak
v honitbě tak i při zvelebování areálu a myslivecké chaty v Cihelně. Tato
doznala za poslední rok značného vylepšení, do budoucna počítáme s dalšími
úpravami areálu.
Závěrem chci jménem Mysliveckého sdružení Letonice popřát všem
čtenářům Letonického zpravodaje krásné a pohodové prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku.
Martin Kohoutek, Myslivecké sdružení Letonice

Z činnosti zahrádkářů
Výčet aktivit místní skupiny ČZS v Letonicích svědčí o tom, že ani
v letošním roce nesložili její členové ruce do klína.
V měsíci květnu pomáhali ve spolupráci s kulturní komisí organizovat
závod na kolech a koloběžkách pro děti, mládež i dospělé. Součástí této akce byl
i zahrádkářský kvíz, který prověřil znalosti účastníků z této oblasti. Všichni to
zvládli na výbornou. V tomto měsíci již tradičně plánujeme zájezd do Věžek.
Pro nepříznivé počasí se nemohl uskutečnit a tak se termín posunul až na srpen,
kdy ve Věžkách probíhá letní výstava květin a stromků. Součástí byla i výstava
domácího zvířectva a ptactva. Na zpáteční cestě jsme navštívili Arcibiskupské
vinné sklepy v Kroměříži. Zde jsme měli možnost prohlédnout si vinné sklepy
pod zámkem a ochutnat výborné mešní víno, které se zde vyrábí. Zájezd i přes
ranní deštík byl velmi zdařilý.
Dobrou tradicí se pomalu stává beseda našich členů se žáky ZŠ. Letos
jsme navštívili první a druhou třídu. Připravené otázky a soutěže žáčky nijak
nezaskočily. Odměnou za jejich výkony jim byla malá sladkost.
Na podzim jsme spolupracovali při organizaci podzimní slavnosti
nazvané ,,Letoňský karbenátek“. Naše členky se aktivně zapojily do výzdoby
areálu i přípravy celé akce.
Pro nás zahrádkáře má ale největší význam příprava a konání Podzimní
výstavy ovoce a zeleniny. Je to zúročení celoroční práce na zahradě a každý
zahrádkář se snaží, aby ukázal své nejlepší výpěstky.
Letos se výstava uskutečnila ve větších prostorách Obecního domu. Kdo
výstavu navštívil, jistě nelitoval. Sešlo se velké množství výpěstků a tak bylo
z čeho vybírat a co hodnotit. Vše umocňovalo zajímavé aranžmá doplněné
pracemi žáků základní i mateřské školy. Své ukázky zapůjčili opět i učni
z Račického střediska.
Těší nás, že výstavu shlédnou vždy v pondělí i žáci obou našich škol. Těm
jsou potom vzorky po domluvě s vystavovateli předány ke konzumaci.
Ohlasy občanů, kteří se výstavy účastnili, byly kladné, a proto chceme do
budoucna v této tradici pokračovat.
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Od podzimu mohli také občané moštovat ovoce, což ale bylo málo
využito. Snad bude touto cestou větší informovanost o této možnosti zpracování
ovoce.
Letoničtí zahrádkáři přejí všem občanům pěkné prožití vánočních svátků a
do nového roku 2012 hodně zdraví, pohody a především hojnost dobré úrody.
Věra Moudrá, kronikářka ČZS

Dámský klub
již třetím rokem se letonické dámy v „ dámském klubu „ činí, a to
opravdu. Každý měsíc kolem desátého je schůzka – středy jim patří – která se
těší čím dál větší oblibě. Stále nová témata nás přitahují. A to také proto, že zde
nevelí pouze jedna, ale své nápady zde může zrealizovat každá z nás.
Zde se řeší spousta zajímavostí, a proto se těší čím dál větší oblibě u
letonických žen – svědčí o tom čím dál větší účast. Tombola také vede.
Vyzvednu například zdařilé vystoupení milých dam z divadelního spolku
Historia z Prostějova, které byly našimi hosty a rozesmály nás ukázkami B. M.
Donaldové – Vejce a já. Dále listopadovou schůzku za přítomnosti televize
RTL, a všechny přítomné potěšil kalendář na rok 2012 s nejzdařilejším fotem
z různých našich akcí od Aničky Zachovalové, který jistě potěšil každou z nás.
Dále se většina dam zúčastňuje a aktivně zapojuje na netradičních akcích,
které stály, a to věřte, za to. Myslím, že není třeba vyjmenovávat všechny akce,
ale některé je třeba vypíchnout. Např. „ karbenátek „ /ten si dokonce zasloužil
pozornost televize/ s ochutnávkami výrobků letonických žen. Tradicí se stává i „
pochod čertů, čertic a čertíků„, který rozdává radost naším dětem.
Dále se některé zúčastňují zájezdů, které pořádá A. Zachovalová, např. do
pražských divadel, nebo do termálních koupelí v Maďarsku. Kdo to nevyužil,
neví, o co přichází. Úžasný relax – dámy mohou potvrdit.
Starší dámy zase navštěvují kondičně-rehabilitační cvičení pod vedením
manželů Lokajových a mladší Zumbu pod vedením paní Aleny. Též vhodné.
Jen vycházky, které se ještě vloni těšily oblibě, letos vyprchaly. Že bychom
zlenivěly? Nebo je to ta obligátní výmluva „nemám čas“ ? Je to velká škoda,
protože se některé domníváme, že nás to nabíjelo !
Úvodem jsem řekla, že zde nevelí pouze jedna, ale také je pravdou, že
někdo tomu musí dát určitý ráz a glanc. A ten i nadále udává zakladatelka Anna
Zachovalová.
Buďme vděčné za náš „ dámský klub „ a bavme se, udržujme tradice,
předávejme si poznatky a utužujme stálé přátelství. V dnešní uspěchané a
chvílemi uplakané době je to cenná deviza.
Eva Černá
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Jezdecký klub PROCYON Letonice
Po období výstavby základních a pro provoz oddílu nezbytných staveb
tvořících součást volnočasového areálu, po období shánění prostředků na
pořízení nezbytného vybavení, na výcvik koní a odborného personálu
(zdravotníci, instruktoři a lonžéři), nastal čas pro možnost zahájení další z aktivit
sdružení a jeho jezdeckého oddílu - výcvik dětí a mládeže ve voltižním jezdění.
Od podzimu probíhal v areálu nábor
zájemců a prvotní vzájemné seznamování
se dětí a koní. Byl to čas společného
nalézání vzájemné důvěry mezi malými
dětmi a velkým zvířetem, mezi rodiči a
cvičiteli. V současnosti pokračujeme
v rámci omezených časových možností
v tělocvičně s gymnastickými cviky, a
snad brzy přibudou i cvičné barely, na
kterých začneme připravovat povinné a
volné gymnastické sestavy, které bychom
rádi předvedli příští rok veřejnosti také na
skutečných koních v pohybu a zúčastnili
se prvních zkušebních závodů v rámci
v tomto sportu.

A co že je to ta voltiž?
Voltiž je nejčastěji popisována jako gymnastika, akrobacie a tanec na
koni. Obecně se uvádí, že je to gymnastická akrobacie na cválajícím koni. Je to
jedna z deseti soutěžních jezdeckých disciplín uznávaných Mezinárodní
jezdeckou federací. Voltižní jezdění může sloužit také jako terapie pro děti a
dospělé s poruchami rovnováhy či pozornosti, pro jedince mající problémy s
hrubou motorikou nebo v sociální oblasti – hippoterapie. Voltiž pomáhá naučit
se udržovat rovnováhu v souladu s pohybem koně, jako i všeobecnou sportovní
zdatnost. K provozování tohoto sportu nepotřebujete umět jezdit na koni, ale
voltižní jezdění vám může pomoci se zdokonalit ve vašich jezdeckých
schopnostech. Voltižní jezdění se podle historických pramenů objevilo v roce
1509. Od roku 1766 bývala tato vystoupení řazena k počátkům moderního
cirkusu a posléze se kombinovala s tancem a herectvím. V roce 1920 byla voltiž
zařazena mezi olympijské sporty. V roce 2008 se v ČR uskutečnilo Mistrovství
světa ve voltiži, na kterém se stal Mistrem světa dlouholetý reprezentant Petr
Eim. Ve voltiži je možné soutěžit v kategorii jednotlivců, párů či skupin.
Začátečníci závodí v kroku, ostatní cvičí na koni ve cvalu. Voltižní kůň, který je
dobře vycvičen, se pohybuje v kruhu o průměru 15 metrů a je ovládán lonžérem.
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Soutěže ve voltiži sestávají z povinných cviků a volné sestavy na hudbu.
Povinných cviků je celkem šest: náskok, základní sed, váha, mlýn, střih, stoj a
odskok. Každý cvik je ohodnocen známkou na škále od 0 do 10. Kůň je rovněž
hodnocen – posuzuje se kvalita jeho chodu.
Voltižéři také soutěží ve volných sestavách. Součástí volné sestavy
mohou být náskoky, seskoky, stoje na rukou, kleky, stoje a pohyby ve vzduchu
jako např. salto. Ve skupinách mohou být jednotliví členové také neseni,
zvedáni či dokonce vyhazováni do vzduchu. Posuzuje se typ cviku, jeho
technika, obtížnost, rovnováha, bezpečnost a do úvahy se také bere kůň, který se
rovněž hodnotí.
Naším cílem je připravit voltižní ekipu (skupiny dětí do 10let a juniorů do
18 let, koně, lonžéry, zdravotníky a vedoucí ekipy), která by se v budoucnu
mohla ucházet o účast na mistrovství republiky. Kdo máte zájem nám
v dosažení našeho dalšího cíle jakýmkoliv způsobem pomoci, či se na jeho
dosažení osobně podílet, budete vítáni
Za naše sdružení přejeme všem občanům Letonic požehnané a klidné
vánoční svátky a děkujeme za podporu v roce 2011.
www.procyonletonice.cz

Váženi spoluobčané,
chtěl bych vás nejprve pozdravit a popřát šťastné a veselé a vše nejlepší
do Nového roku. Naše organizace ukončuje tento rok trochu v rozpolcené
náladě. Hodně věcí se nám povedlo v budování a údržbě sportovního areálu, ale
na druhé straně se nám moc nedaří po sportovní stránce a to hlavně fotbalové.
Ale vezměme to popořadě.
Největším úspěchem je, že neustále udržujeme naše fotbalové a dnes
můžeme říct i volejbalové mládežnické týmy, které nám dělají největší radost.
Fotbalová přípravka a žáci bojují v okresních přeborech na čelních místech.
Dorost se drží na sestupových místech v krajském přeboru, volejbalisté i
volejbalistky mají střídavé úspěchy, ale už teď je vidět, že nejsou ve svých
soutěžích za otloukánky. Zklamání je z umístění našich mužských týmů. Nejvíce
jsme ale zklamáni z přístupu některých sportovců a to platí ve všech kategoriích
a je jedno jestli ve fotbale nebo ve volejbale. Z toho máme asi nejhorší pocit a
vedoucí družstev největší problémy.
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Ohledně naší další činnosti jen snad to, že chceme pozvat všechny do
našeho areálu na veřejné kluziště, pokud uhodí mrazy. Plochu jsme konečně
srovnali a teď, jen aby zamrzlo.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem našim dobrovolným
trenérům a popřát jim hodně a hodně trpělivosti. Naším fanouškům bych
poděkovat za podporu v sezóně a pozvat je na další, snad už lepší zápasy anebo
alespoň zápasy s lepším koncem.
Tak tedy ještě jednou vše nejlepší v Novém roce.
Michal Mihalík, předseda TJ Letonice

Výlet do Velkých Losin
Místní skupina Červeného kříže pro své členy a další zájemce uspořádala
21. května 2011 výlet do Velkých Losin. Organizačně ho výborně připravila
paní Mirka Davidová.
Počasí bylo opravdu jarní, slunce hezky hřálo, ale několikrát přišla jarní
přeháňka, která osvěžila přírodu a nám neuškodila – většinou jsme měli štěstí, že
jsme nezmokli.
Krásný zámek jsme si se zájmem prohlédli a připomněli jsme si i hrůzné
období historie, kdy se na panství odehrávaly inkviziční procesy s lidmi, kteří
byli obžalováni z čarodějnictví, za vším ovšem stála lidská hloupost a hlavně
touha po majetku. Ze zámku jsme vyšli do úpravného parku ozdobeného
velkými právě kvetoucími keři rododendronů různých barev. Někdo si udělal
procházku po okolí, někteří jsme se usadili k odpočinku a pozorovali jezírko
s kachnami a právě vylíhnutou kachní drobotinou, která se měla ve vodě i na
břehu čile k světu.
Při obědě v zahradní restauraci jsme zažili náhlý poryv větru, který se
přihnal s tmavým mrakem z hor, ale dobrou chuť nám nezkazil.
Odpoledne byla moc zajímavá exkurze do světoznámé výrobny ručního
papíru, opravdu stálo zato vše vidět na vlastní oči. A v prodejně jsme se jen
těžko rozhodovali, které dárkové kousky si máme koupit.
Naše další cesta vedla do Zemědělského skanzenu u Havlíčků v Rapotíně.
Je tam ohromná sbírka zemědělských strojů a zbytků vojenské techniky, ale i
nejrůznějších připomínek zašlých časů – od kočárů a starých kol, motorek a
kočárků pro panenky přes domácí přístroje našich prababiček a babiček až po
staré pendlovky. Jen jsme litovali, že je všechno namačkáno ve stodole, takže
jsme ani všechny zajímavosti nestačili postřehnout.
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Část skanzenu tvoří malá ZOO, která je poutavým objektem zájmu pro
všechny věkové kategorie, i když děti si tam určitě přijdou na své víc než
dospělí, protože tam je místo i pro jejich hry a procvičení obratnosti.
Výlet byl zdařilý, přinesl nám plno nových poznatků a dojmů a určitě
přispěl k posílení dobrých vztahů, které mezi námi panují. Proto rádi
vzpomínáme na pěkný jarní den prožitý společně.
PhDr. Pavla Kučerová

Rozhovor s třináctiletým motokrosovým závodníkem z Letonic
Vlasto, jak si se stal vůbec závodníkem?
Když jsem byl malý, tak občas jsem viděl v televizi závody na motorkách, ale
nic mně to neříkalo. Potom táta na mne začal naléhat, ať zkusím jezdit na
motokrosových motorkách, tak jsem to zkusil a tento sport mě upoutal natolik,
že bych toho sám již nenechal. Poprvé jsem jel na motorce v 6 letech, byl to typ
Malaguti 50, a první závod jsem jel v roce 2007, když mně bylo 9 roků.
Kdy ti začíná sezóna a jak často trénuješ?
Sezóna mě začíná od jara a končí v říjnu. Trénink mám 2x týdně ve Vážanech n.
L. Za rok odjezdím tak asi 15 závodů.
Kdo s tebou jezdí na závody a kolik jsi měl pádů?
Na závody se mnou jezdí taťka, který je i mým trenérem, mamka nechce,
protože má strach, že se nabourám. Pádů jsem měl několik, ale dobře to
dopadlo, zatím vždy bez zranění.
Povzbuzuje ti tatínek při závodech?
Někdy až moc, běhá kolem tratě, dává mně smluvené pokyny a někdy je
rychlejší kolem tratě než já na motorce.
Na co myslíš na startu a jaké máš rád tratě?
Nejdůležitější je dobře odstartovat, to je 70 procent úspěchu. Když zaspím na
startu, tak to stojí hodně úsilí, než se propracuji dopředu. Terén si nevybírám, je
mi to jedno, nejhorší je ale, když je velké vedro a sucho, to se v kombinéze
strašně potím a přes prach špatně je vidět.
Kde jsi všude jezdil závody a jaké jsi měl nejlepší umístění?
Já jezdím celoročně METEOR CUP, to jsou závody po celé Moravě, Jihlava,
Přerov, Břeclav, Vranov a další. Těchto závodů se zúčastňuje kolem 60
závodníků. Já jsem v roce 2009 skončil celkově na 3. místě, v roce 2010 na 2.
místě a tento rok opět na 3. místě. Z jednotlivých závodů mám doma kolem 40
pohárů za umístění na 1. až 3. místě. Mám odjezděnou kategorii 50 ccm, 65
ccm, 85 ccm a od roku 2012 začnu jezdit kubaturu 125 ccm, taťka mě 125 již
koupil, tak se s ní nyní seznamuji.
Jak si evidován na výsledkové listině, máš nějakého sponzora?
Sponzora nemám žádného, všechno platí taťka. Když stojím na bedně, tak vždy
hlásí Štrublík Vlastimil z Letonic.
Co dostáváš od taťky za dobré umístění?
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Moje nejoblíbenější jídlo, řízek s bramborovým salátem a taky gumový
medvídky.
Vlasto, dík za rozhovor, úplně jsi mě navnadil na ten řízek a tak ti přeji
hodně úspěchů na poli sportovním a pokračuj v dobré reprezentaci naší obce.
Otázky kladl: Miroslav S.
Odpovídal: Štrublík Vlastimil, nar. 17. 2. 1998, U koupaliště 459, Letonice

Mladí zdravotníci ve škole
Již řadu let pracuje na ZŠ pod záštitou ČČK kroužek „Mladý zdravotník.“
Děti se zde názorně učí, jak pomoci svým spolužákům, kamarádům, ale i
dospělým v situaci, kdy je ohroženo nejen jejich zdraví, ale popř. i jejich život.
Mladí zdravotníci jsou velice šikovní. Stačí pár měsíců přípravy a poctivé práce
a umí si poradit s takovými poraněními, jako jsou popáleniny, zlomeniny,
krvácení, ale i se zástavou dechu nebo i srdce.
Své znalosti uplatňují na okresních a krajských soutěžích, kde získávají
nejedno ocenění a medaile. Jako jejich vedoucí jsem pyšná na to,že při různých
akcích – např. soutěž Indiánskou stopou nebo na dětském maškarním bále si
dovedly tyto děti poradit s náročnými úkoly z oblasti zdravotnictví. Bylo to pro
mě takové pohlazení, když jsem slyšela, jak zdravotní sestra, paní Lenka
Zourková pochválila jednu žákyni, že je šikovná při obvazování tepenného
krvácení a ona jí odpověděla: „To jsme se přece učili ve zdravotním kroužku.“
Přála bych mladým zdravotníkům, aby své znalosti nemuseli v životě
použít. Ale pokud se přece jen dostanou do situace, kdy bude třeba pomoci, tak
ať si umí vždy poradit. Mé zkušenosti jsou takové, že děti mnohdy pomohou,
pokud to umí, tam, kde dospělí často panikaří. Děkuji touto cestou právě těmto
dětem a jejich rodičům, že nás v této činnosti podporují.
Věra Moudrá, členka ČČK

Něco ze statistiky obce Letonice
Četnost příjmení v obci Letonice
Příjmení
Rotrekl - Rotreklová
Zourek - Zourková
Pospíšil - Pospíšilová
Lefner - Lefnerová
Lokaj - Lokajová

Počet občanů v obci Číslo umístění v ČR
49
2726
45
6463
42
12
39
6964
30
2424
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K zamyšlení
Vánoční dárek - zamyšlení
Blíží se advent, doba přípravy na Vánoce. V horečném tempu vánoční
doby zapomínáme na poselství a příslib, které vánoce zvěstují. Velmi často
býváme v zajetí toho, co všechno musíme stihnout na poslední chvíli.
Pospícháme, tlačíme a strkáme se s lidmi shánějící dárek jako my. Vánoční
dárky však můžeme dělit podle toho, jak dlouho nám Vánoce připomínají.
Některé dárky zazáří jako prskavky a zhasnou. Potěší, možná pobaví, pak
je někam uklidíme a při jarním úklidu vyhodíme do koše. Jiné dárky začleníme
do běžného provozu a stanou se součástí domácností a šatníků a jejich souvislost
s Vánocemi se časem vytratí. Pak jsou dárky, jejichž hodnota roste s množstvím
vložené lásky. Největší dar, který mohou rodiče svým dětem dát, je jejich
vzájemná láska. Právě skrze tuto lásku mohou vytvořit prostor bez úzkosti, aby
v něm děti mohli vyrůstat, rozvíjet vlastní sebedůvěru a hledat způsob, jak si
svobodně zvolit svou vlastní životní cestu. Darujme o Vánocích dar, který má
trvalou hodnotu, dar, který nadlouho přežije.
Vánoční svátky ale mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných
očekávání. Mám na mysli prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka
tolik bolí….tady měl sedět „ marnotratný syn“, který musel za kamarády, …tady
manžel, který je i letos v práci, …tady děti, které tento rok slaví Vánoce u
druhých tchánů.
A co teprve prázdná místa po našich blízkých, kteří nás v tomto roce
navždy opustili. Čím je člověk starší, tím víc bolestně prázdných míst kolem
sebe má. Je možné smutek a zklamání, které mohou o Vánocích některé občany
čekat, přece jen poněkud zmírnit? Vánoční svátky nám především připomínají,
že je mnohem radostnější dávat než brát, a proto si zaslouží velký obdiv ti, kdo
navzdory všemu dokážou na svá trápení, smutek a těžkosti zapomenout a sdílet
radost s ostatními.
Miroslav Skoupý, předseda KK a SPZO

Letonice jaké jsou a jaké mohou být, pokud budeme chtít - 2
„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“. Tak jsem končil svůj minulý článek, na který bych chtěl
dnes navázat.
Obec Letonice připravuje v současnosti plán rozvoje obce na následující
období. Mohu k jeho tvorbě mít řadu připomínek, nicméně hodnotím kladně
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zájem vedení obce konečně zpracovat rozvojový dokument, který zřetelně a
reálně popíše, kam chceme, aby Letonice směřovaly. Bylo by dobré, kdyby
stejně jako jakékoliv jiné rozvojové dokumenty vycházel z řádně provedené
analýzy, tedy nezkresleného popisu stávajícího stavu naší komunity a našeho
materiálně technického vybavení. Možná některé zarazí zmínka o komunitě,
která se dá nahradit slovem společenství. Domnívám se totiž, že cílem plánu
rozvoje by měl být v první řadě zlepšení stavu a rozvoj komunity – občanů,
jejich sousedských vazeb a spokojeného života na obci a proč ne i
prostřednictvím rozvoje infrastruktury.
Pokud takto většinově pochopíme plán rozvoje naší obce, a podle toho
přistoupíme i osobním zapojením se do jeho tvorby či připomínkování, pak
máme šanci, že tento dokument nebude jen složkou zbytečně popsaných papírů,
sloužící v lepším případě pouze pro jednodušší získávání dotací na věci, které
třebas mnozí v obci ani nechceme, anebo budou znamenat zbytečně další
energetickou zátěž pro rozpočet obce při jejich provozování.
Edmund Burke kdysi napsal – pro vítězství zla stačí, když slušní lidé
nebudou nic dělat.
Je to na každém z nás, jakou cestu pro Letonice do budoucna zvolíme.
Zapojte se zejména vy mladší a zajímejte se o to, co se bude týkat Vás a Vašich
dětí. My starší se začněme více věnovat dětem a mládeži. Dlužíme jim to.
S nimi a pro ně. Že si to nezaslouží? ... Je třeba si každý den uvědomovat, že my
jsme jen současnost, ale oni jsou budoucnost Letonic. O ně se dnes jedná
především.
Předseda PROCYON, o. s., zastupitel obce Letonice

Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise, ve které pracuje 10 členů, se v roce 2011 sešla dle
stanoveného plánu celkem na 11 řádných schůzí. Účast na těchto schůzích byla
téměř 100 procentní.
V letošním roce komise zorganizovala besedu s občany starších 70 let,
které se zúčastnilo na 80 seniorů, v obřadní síni přivítala 12 nových občánků
v obci, sraz občanů ročníku 1951 a 1941 a dále se účastnila „zlatých a
diamantových svateb“ a jubileí u občanů starších 80 let.
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Jednou z hlavních náplní komise je však organizování kulturních akcí
v obci, kam patří zejména tradiční Antonínské hody, přehlídka dechových
hudeb, košt slivovice a jiné akce a také se dále podílet na spolupráci s ostatními
organizacemi v naší obci.
V roce 2011 bylo v naší obci uspořádáno celkem 35 kulturních akcí,
z toho patnáct pro děti, což je největší počet za posledních pět let. Nebudu je
všechny vypisovat, protože by to zabralo mnoho místa ve Zpravodaji. Zmíním
se jen o třech největších akcích, co se týče návštěvnosti.
U dětských akcí se jednalo např. o závody na kolech a koloběžkách,
rybářské závody mládeže, slet čarodějnic, prvomájové soutěže dětí na hřišti, kde
soutěžilo 90 dětí, indiánský hájek a další a další.
Nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti, ale i pro jejich tatínky však
byla 20. srpna 2011 letecká a námořní bitva MIDWAY na letonickém rybníku,
které se zúčastnilo přes na 2 000 občanů z Letonic a přespolních. Tato akce byla
na letonické poměry vskutku gigantická, bylo do ní zapojeno na 70 pořadatelů
ze všech organizací v naší obci. Druhou největší akcí, co se týče počtu
návštěvníků, byl 7. ročník přehlídky dechových hudeb v měsíci srpnu, která se
konala v mysliveckém areálu Cihelna a které se zúčastnilo na 400 občanů
přespolních a z Letonic. Na třetím místě, co do počtu návštěvníků, se umístila
předhodová zábava konaná v sobotu 11. 6. 2011 v Cihelně, kdy se s hudbou
Classic přišlo pobavit 300 platících občanů, v drtivé většině z Letonic. Hudba
Classic je již předjednána i na hody 2012.
Z akcí, konaných v sále obecního domu, zvítězil Vojenský umělecký
soubor ONDRÁŠ, který v měsíci lednu vyprodal plnou kapacitu sálu, tj. 250
míst a svým vystoupením zanechal u všech návštěvníků nezapomenutelný
zážitek.
Obec Letonice pořádá 28. l. 2012 obecní ples, na kterém vystoupí
v předtančení profesionální tanečníci a k tanci bude hrát velký taneční orchestr
SWING BRNO. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát do nastávajícího vánočního období pevné
zdraví, hodně klidu, pohody a radosti ze setkání s blízkými, přáteli a známými
na které v tomto uspěchaném světě nacházíme stále méně času. Važme si každé
volné chvilky, kterou strávíme v kruhu svých nejbližších a to nejen o Vánocích,
ale i během celého roku 2012.
Miroslav Skoupý
předseda KK a SPOZ
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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. Z tohoto důvodu bude Společenská rubrika nadále
uveřejňována pouze se statistickými údaji.
Děkujeme za pochopení.

Statistika za 2. pololetí 2011
Vítáme do života…

Opustili nás navždy…

Sňatek uzavřeli …

červen
srpen
září
listopad
červen
srpen
září
listopad
červenec
říjen

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

Počet obyvatel Letonic k 10. 12. 2011 je 1412.
Lenka Liberová, matrikářka

Poděkování a přání investora
Společnost TREMONDI s.r.o., investor stavby, děkuje všem občanům
obce Letonice a především občanům bydlících na ulici Bučovské, za
ohleduplnost, vstřícnost a opatrnost při chůzi po chodníku a průjezdu po části
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této ulice v blízkosti firemní budovy a pozemku, kde od dubna 2010 probíhají
povolené stavební práce a průběžně pokračují i v roce 2011. V novém roce 2012
je plánována oprava původní budovy a dokončovací terénní práce na okolních
firemních pozemcích.
Chodník, nacházející se na firemním pozemku před budovou, bude ve
stejném rozsahu ponechán, doplněn o vjezdy, opraven a daná část pozemku pod
chodníkem bude nabídnuta k odkoupení obci Letonice. Tento firemní záměr byl
již projednán a bude řešen následně v roce 2012. Žádáme všechny chodce i
řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí stavby s důrazem na bezpečnost
osob a majetku, aby se s Božím požehnáním celá akce podařila zdárně dokončit.
Děkujeme všem dobrým lidem, dospělým i dětem za trpělivost, pomoc,
podporu a povzbuzení, které je vzácné a potřebné při každé stavební akci, a
přejeme všem známým klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012
pevné zdraví, štěstí, naději, touhu, lásku, pochopení, pohodu a splnění všech
slibů, krásných snů a přání.
Mgr. Ing. Miroslava Balcárková,
jednatelka společnosti TREMONDI s.r.o.

Žádáme psy, aby po sobě uklidili, když je to páníčkům jedno

21

2. Obecní ples
večer dne 28. ledna 2012 v Obecním domě
Hraje Velký orchestr SWING Brno

13. ročník soutěže

„O nejlepší slivovici“

10. března 2012 od 14 hodin v Obecním domě

Soutěž v kosení trávy

Květen – areál letonického koupaliště

Antonínské hody
se uskuteční tentokráte o víkendu 15. až 17. června 2012

Stromečku, rozsviť se
Stejně jako každý rok, tak i letos se v sobotu 10. prosince rozsvítil na
návsi vánoční strom. I přes ,,nevánoční počasí“, ale přesto vlídné, se
shromáždilo okolo vánočního stromu hodně dětí i dospělých. Všechny přítomné
přivítal starosta obce ing. Jiří Skokan. U vánočního stromku vystupovali žáci ZŠ
a LŠU s bohatým kulturním programem zaměřeným na dobu adventní.
Další část programu probíhala v místním Obecním domě. Před zaplněným
sálem, včetně galerie, vystoupily členky kulturní komise spolu s hostující
houslistkou s krásným pásmem vánočních koled a písní. O malé vánoční
zamyšlení se postaral předseda kulturní komise. S roztomilým vystoupením pak
pokračovaly děti z mateřské školy, které si zasloužily velký potlesk.
Tradiční byla účast prodejců se sortimentem čajů, perníků, adventních
věnců, svíček a dalšími zajímavými výrobky.
Touto zdařilou akcí ukončili členové kulturní komise svoji aktivní práci
pro rozvoj kultury a tradic v letošním roce.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise
22
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'grand.gourmand@seznam.cz''grand.gourmand@seznam.cz'

MÁTE ZÁJEM O ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ?
Firma GRAND GOURMAND Jiří Škodík, provozovna Marefy
nabízí

výběr ze 4 hlavních jídel + polévka
včetně rozvozu za 72,- Kč.
Vhodné pro jednotlivce i firmy.
Obědy jsou připravované tradičním způsobem
a vhodné pro všechny věkové kategorie.
Nutnost objednávky den předem.
Kontakt: tel. 607 765 032, www.grand-gourmand.cz

Příspěvky do jarního čísla LZ v r. 2012 zasílejte na OÚ Letonice
nejpozději do 31. 5. 2012.

LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce

Vydal OÚ Letonice v prosinci 2011
Odpovědný redaktor: Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Povoleno MK ČR pod registračním číslem E 13051

Neprošlo jazykovou úpravou
Vydáno nákladem 500 výtisků
Vytisklo Vydavatelství Petr Brázda, Tyršova 4, HODONÍN
NEPRODEJNÉ
24

