červenec 2012

Zpíváne letonickou hymnu o slivovici
Trojice ve vzduchu
(z činnosti Procyonu)

Setkání
Dne 27. 3. 2012 se v obřadní síni města Bučovic uskutečnilo Slavnostní
setkání s hereckou legendou a královnou poezie Gabrielou Vránovou. Paní
Vránová se ve svých
vzpomínkách na dětství
zmínila o svém dědečkovi,
který působil po první
světové válce jako hajný a
s rodinou bydlel na hájence
v Letonicích (je o něm
několik zmínek v kronice).
Otec Gabriely Vránové
udržoval po celý život
přátelství
s některými
obyvateli Letonic, zvláště
s
panem
Karlem
Rotreklem, dlouholetým varhaníkem místního kostela. Herečka se několikrát
zmínila o svých návštěvách v naší obci, kam jako dítě s rodiči jezdila.
Jiří Skokan
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete číst tyto řádky, budou děti užívat prázdnin a mnozí
z vás budete odpočívat na zasloužené dovolené. Chci vám popřát, aby se léto
vydařilo a bylo plné sluníčka, pohody a klidu.
Ve svém příspěvku se pokusím shromáždit informace o dění v obci za
uplynulou polovinu roku, z nichž většina vám byla sdělena prostřednictvím
usnesení vyvěšovaných na úřední desce a zveřejněním na infokanále KTV.
Poslední jednání Zastupitelstva obce (ZO) v minulém roce schválilo
zvýšení ceny stočného na 15 Kč/m3. Toto nepopulární opatření bylo nezbytné
vzhledem ke zpracované kalkulaci, kdy celkové náklady na m3 odpadových vod
dosahují částky cca 17 Kč (bez některých nákladů ČOV) a je třeba dostát
zásadám hospodaření, stanovených finančními předpisy. Za jejich porušení byla
obec citelně sankcionována. Navíc je třeba předejít situaci s vodovodem, kdy
nebyl vytvářen fond rezerv na obnovu. Srovnáním výše stočného se stočným
v okolních obcích jsme na tom ještě přijatelně.
Situace si rovněž vyžádala zvýšení ceny za odstraňování komunálního
odpadu z domácností. K udržení (snížení) současné ceny 480 Kč za osobu na
rok může přispět každá domácnost řádným tříděním odpadu. K tomuto je
v tomto čísle LZ zařazen informační leták. Byl zvýšen počet kontejnerů na
plastové obaly, od nového školního roku budou umístěny další koše na tříděný
odpad ve školách a v ulici Družstevní bude trvale přistaven krytý
velkoobjemový kontejner na velkoformátové papírové obaly a starý papír. Tím
se snad podaří přispět k odstranění nepořádku u sběrných hnízd, která si někteří
zaměňují se sběrným dvorem a zanechávají u kontejnerů koberce, matrace a
podobný nepřípustný odpad. Rada obce se z pověření Zastupitelstva zabývá
rovněž likvidací biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Zde jsme zjišťovali
možnosti samostatné činnosti tak, abychom nezatěžovali občany dalšími
poplatky za svoz fy. Respono. Je rozpracováván plán samostatného svozu
zahradní zeleně a jeho centrální kompostování nebo jiný model, např. získání
dostatečného počtu domácích kompostérů a jejich předání majitelům
nemovitostí. Obě možnosti jsou závislé na získání dotací, o které budeme
usilovat.
V březnu byl ZO schválen Plán rozvoje obce. Je to živý materiál, který je
možno průběžně doplňovat a upravovat dle nových názorů, potřeb a možností.
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Na jeho tvorbě měli možnost se podílet všichni obyvatelé obce. Těm občanům a
organizacím, kteří přispěli zasláním návrhů a připomínek, děkuji.
V tomto roce jsou finanční možnosti obce podstatně menší než v roce
předchozím. V rámci veletržních slev byl zakoupen třístranný traktorový
sklápěcí přívěs, jehož využití je v souladu s koncepcí likvidace BRKA. Dále
byla dokončena oprava chodníku v ulici Pod Kaplí a zateplení stropu v budově
základní školy. To vše bylo financováno z obecního rozpočtu. S nadcházejícími
prázdninami začínají další plánované opravy v ZŠ, a to výměna podlahové
krytiny, obložení stěn ve dvou třídách a úprava systému vytápění a ohřevu TUV
v budově školy a tělocvičny. V mateřské škole bude provedena celková
rekonstrukce a modernizace kotelny. V první polovině července bude
nainstalován v místech slabého dosahu místního rozhlasu bezdrátový systém
ozvučení. Toto řešení je mnohem levnější než budování metalických rozvodů a
navíc přinese modernizaci současné rozhlasové ústředny, která umožní hlášení
bez obsluhy v předem nastaveném čase. Občanům bude nabídnuta možnost
zakoupení domácích přijímačů s umožněním záznamu hlášení a jeho pozdějšího
přehrání. Na toto vše bylo pamatováno při sestavování rozpočtu obce. Další
plánovanou akcí, která je podmíněna dotační podporou z rozpočtu JMK je
oprava chodníků v dolní části návsi.
Potěšující je informace o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP na pořízení velmi výkonného čisticího a úklidového stroje a
akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR realizace úspor energie (zateplení)
ZŠ Letonice, část tělocvična.
Dle schváleného usnesení ZO bylo přikročeno ke zpracování studie na
vybudování biotopu. Fa. Stavoprojekt Olomouc již provádí projekční přípravu
na modernizaci areálu koupaliště a jeho přeměnu v koupaliště s přírodním
čištěním vody. V závěrečném stadiu je projektování protipovodňových opatření
v rámci pozemkových úprav – lokalita Šmolesy, Kyhelec (“Kopaňská mez“) a
retenční nádrž v prostoru za zemědělským areálem. Zároveň je projekčně
připravováno řešení odtoku srážkové vody v lokalitě “ tabule za Myslivnou “
(Cihelna) přes areál ZOD do vodního toku. Změny v souvislosti s pozemkovými
úpravami poněkud zkomplikovaly přípravu akce “Zpevnění účelové
komunikace u hřbitova“, kde v současné době je započato s výkupy pozemků.
Důležitým krokem bylo prodání bývalé víceúčelové budovy č.p. 116 se
záměrem dodržet stanovené podmínky a vybudovat 5 bytů dle zpracované
dokumentace. Tímto je sledován cíl získat kvalitní bydlení pro rodiny
letonických občanů a vyřešit špatný technický stav budovy bez zatížení obce.
V této souvislosti, podotýkám, že je rovněž špatný stav budovy obchodního
střediska na návsi, kde je porušená tlaková izolace, potíže s vytápěním a po
odchodu fy. MÍLE je horní část budovy nevyužita.
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Pozornost je věnována neutěšenému stavu revitalizační nádrže ve
Šmolesích, kde je třeba provést odbahnění a zpevnění břehů. K provedení
náročných prací nejsou prostředky a hledá se cesta náhradního řešení alespoň
k udržení současného stavu.
V měsíci červnu byla provedena revize hracích prvků dětských hřišť.
Požadavkům, mnohdy nepochopitelným, nevyhovuje mimo nově opravených
pískovišť žádný prvek, a to i v zahradě MŠ. Navíc používání stávajících zařízení
bylo zakázáno. Obnova v celém rozsahu je v řádu statisíců a pro obec
nedostupná. Vzhledem k počtu dětí v obci byla situace přehodnocena a je záměr
obnovit část vybavení v ceně cca 85 tis. Kč tak, aby na každém hřišti byly
funkční dva herní prvky.
V letošním roce byly celostátně zrušeny veřejně prospěšné práce a úřad
práce nepřispívá na mzdy sezonních pracovníků. Toto restriktivní opatření
znesnadnilo údržbu obce a ve svých důsledcích zapříčinilo vznik dalších výdajů.
V jarních měsících bylo zvládnuto kosení trávy na veřejných prostranstvích, ale
tato není možno neustále rozšiřovat o další plochy. Česká pošta zavedla změny
v doručování zásilek a v důsledku toho bude nutno provést úpravu dopravního
značení před budovou úřadovny pošty. V této souvislosti a v návaznosti na
požadavky OSS Vyškov bude provedeno přehodnocení dopravního značení
v obci a provedeno několik opatření.
Ještě se musím dotknout negativního jevu v obci, což je vandalismus,
ničení majetku a neúcta ke spoluobčanům. Jistě o tom všichni něco víte a
nakonec důsledky takového jednání sami vidíte. Je s podivem, že se tohoto
jednání dopouštějí mladiství a často i děvčata, mnohdy v pozdních nočních
hodinách. Mnozí rodiče by se asi divili, kdyby slyšeli vulgarismy, kterými
dovedou jejich potomci počastovat starší spoluobčany.
V závěru chci poděkovat mládežníkům, kteří se iniciativně ujali plnění
hodových povinností a oblékli kroje. Cením si jejich přístupu a zcela samostatné
činnosti. Myslím, že mohu konstatovat, že letošní Antonínské hody byly
vydařené.
Ing. Jiří Skokan
starosta obce
Srdečně děkuji všem stárkům, hodové chase a všem, kdo se podíleli na
zdárném průběhu, organizaci a přípravě letošních Antonínských hodů. Dík
patří také všem sponzorům, kulturní komisi při OÚ a TJ Letonice, kteří se na
hodech organizačně podíleli.
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Ze života školy ...
Ve druhém pololetí jsme prožili hodně nového, poučného a zajímavého.
Podělíme s vámi o to, co nás nejvíce, kromě každodenního učení a vzdělávání,
zaujalo. Byl to výchovně vzdělávací program „Hele lidi“ sdružení „Slepíši“.
Žáci měli možnost poznat sami na sobě, jak se cítí lidé se zdravotním
postižením. Program byl velmi zajímavý a poučný. Všichni jsme došli k závěru,
že zdraví je to nejcennější, co máme.
Na jaře jsme si vyšlápli na rozkvetlé Větrníky. Zážitek byl úžasný, potkali
jsme i „Vánka s Jarmilkou“.
Ještě větším zážitkem byla pro většinu dětí naší školy indiánská škola v
přírodě v areálu Kaminka u Roštína. Týden her, soutěží a sportování se nám
opravdu vydařil. Všichni indiáni z Letonic odjížděli domů plni nových zážitků a
zkušeností.
Na výlet jsme vyrazili do nádherného historického Mikulova, a pro
většinu z nás neznámých jeskyní „Na Turoldu“. Výlet byl pěkný, počasí nám
přálo, a proto jsme si všichni na zpáteční cestě zanotovali „Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme už jsme tu...“. Zlatým hřebem, kromě vysvědčení, bylo žáky
velmi populární spaní ve škole, kdy i noc mohli prožít s učením.
Loučíme se s letošními páťáky, na prvňáčky se těšíme v září, a vám všem
přejeme krásné prázdniny plné slunce a odpočinku.
Jana Spáčilová
ředitelka školy s kolektivem

Co jsme prožili v mateřské škole
Školní rok se nezadržitelně blíží ke konci. Jak na něj budeme vzpomínat?
Co jsme společně prožili? První akcí byl zájezd na hostující divadlo Spejbla a
Hurvínka v Brně. Nebylo to pouze jedno divadélko, které jsme ve školním roce
viděli. Naši mateřskou školu navštívili umělci z Prostějova, Vyškova a Brna.
Každé představení v nás zanechalo milý zážitek. Také jsme hráli na tradiční
i netradiční hudební nástroje, zvonečky, španělské misky…
Čarování s kouzelníkem nás moc bavilo a práce a poznání se nám
v mateřské škole stalo radostí.
Také my jsme se předvedli na různých vystoupeních. Vítali jsme nové
občánky, tančili a zpívali jsme našim nejstarším občanům a zpestřili jsme svým
vystoupením rozsvěcení vánočního stromečku. Co se ve školce učíme, jsme
rodičům ukázali při oslavě Dne matek, na vánoční besídce a při rozloučení
s předškoláky. Také se nám líbilo tvoření při podzimních a jarních dílničkách.
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Na karnevalu vládla radostná nálada. Chvíli jsme si pohráli, nasvačili a už
honem převléknout a namalovat se. Třída byla slavnostně vyzdobena, nad
hlavami nám poletovaly balonky a nechybělo ani občerstvení, které nám
připravily maminky. Ve třídě soutěžila a tančila zvířátka, broučci, indiáni, rytíři
a princezny.
Naši krásnou přírodu a okolí Letonic jsme poznávali nejen s paní
učitelkou, ale přišli nám o ní povídat i myslivci. Největším zážitkem pak byla
zkouška střelby z pušky.
Soutěže o Superstár se zúčastnili všichni a také všichni vyhráli. Ve školce
se zpívalo, tančilo i repovalo. Každý zpěvák byl odměněn diplomem a sladkostí.
Třeba nás jednou uvidíte v opravdové soutěži Superstár. Na školní výlet do
brněnského planetária jsme se všichni těšili a poznali jsme prostřednictvím
pohádkového vyprávění něco více o vesmíru. Ještě nás v Brně čekalo ZOO se
zvířátky. Mysleli jsme, že budeme unaveni, ale únava nás přepadla až při
zpáteční cestě domů, kde už čekaly netrpělivě maminky.
Na závěr školního roku jsme si opekli špekáčky, zasoutěžili jsme si a
společně s rodiči se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi. Přáli bychom si, aby
na naši mateřskou školu rády vzpomínaly, prožily hezké prázdniny a ve velké
škole měly samé jedničky.
Všem občanům přejeme hezkou dovolenou a po prázdninách s novými
dětmi a zážitky na shledanou.
Poděkování
Velký dík patří panu Mutinovi, který nám na školní zahradu pro děti
vyrobil krásnou dřevěnou stavebnici zdarma. S tímto pěkným darem si děti rády
a často hrají. Poděkování také patří všem rodičům, kteří nám věnovali výtvarný
materiál a pomůcky pro naše děti.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Letonice

Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych vám přiblížil dění v naší organizaci. Naše
tělovýchovná jednota vstoupila do tohoto roku s jednou velkou změnou a to
prohraným sporem s tělovýchovnou jednotou Orel o bývalou Sokolovnu. Tím
jsme ztratili významnou část našeho příjmu a museli jsme radikálně změnit
rozpočty klubů. Musím ale na druhou stranu říci, že obecní zastupitelstvo nám
vyšlo maximálně vstříc a navýšilo nám příspěvek na činnost, což spolu
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s úspornými opatřeními, zajistilo chod všech našich oddílů. Také bych chtěl
ocenit velice korektní a férové jednání zastupujícího předsedy Orlů pana Lokaje
při předávání objektu.
V únoru proběhla výroční členská schůze naší organizace, která zvolila
nový výbor a seznámila přítomné se situací v TJ.
Po sportovní stránce se nám docela dařilo jak v kopané, tak v oddíle
mužského volejbalu. Volejbalisté vyhrávali jeden zápas za druhým, takže si
patřičně zvýšili sebevědomí a již se ohlíží po vyšší soutěži. Vypadá to, že po
delší odmlce se v Letonicích bude hrát opět kvalitní volejbal, který přitáhne
nové zájemce o tento krásný sport.
Fotbalisté A týmu zopakovali loňskou sezónu a po mizerném podzimu
hráli na jaře, jako vyměnění, takže zase vzhlížíme k další sezoně s myšlenkou na
postup. Pokolikáté již? B tým pod novým vedením předváděl nevyrovnané
výkony ovlivněné především počtem předzápasových akcí, ale v celku v pohodě
proplouvá soutěží. Dorost se zachránil v krajské soutěži a jeho poslední výkony
jsou velkým příslibem. Žáci obsadili třetí místo, ale tato soutěž je vždy
ovlivněna počtem dorazových kluků. Přípravka skončila druhá, a pokud někdo
z vás navštívil jejich zápas, musíte uznat, že jejich zapálenost je úžasná. Tento
rok dokonce pro dostatek dětí a díky trochu jiné organizaci soutěží budeme dělat
dvě přípravky, aby si více zahráli i ti nejmenší. Škoda, že takový zájem nemají i
děvčata o volejbal, a tak asi budeme pro nedostatek hráček rušit oddíl volejbalu
děvčat, což je škoda. Kdyby snad měla některá děvčata o tento sport zájem,
dveře máme otevřené.
Závěrem vám chci poděkovat za přízeň, kterou mnozí z vás prokazují naší
organizaci, a přeji všem našim příznivcům příjemné prožití dovolených a
prázdnin.
Předseda TJ
Michal Mihalík

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Z činnosti MS Letonice
Právě skončil měsíc červen, který je již přes půl století označován za
měsíc myslivosti a ochrany přírody. Je to období přelomu jara a léta, časem
nejdelšího slunečního svitu a nejkratších nocí. Naše příroda je plná života, vše
bují, kvete, rodí se mláďata. Celá příroda potřebuje naši maximální ochranu a
péči. Tento neustálý koloběh života si myslivci plně uvědomují. Myslivost není
pouhým lovem, jak to někteří rádoby ochránci přírody propagují veřejnosti, ale
je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí
zvěře. A právě v tomto období se myslivci zaměřují na ochranu nový životů,
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pečují o klid v přírodě, bojují proti ztrátám na mladé zvěři, a zlepšují životní
prostředí zvěře. Nejinak je tomu i v našem mysliveckém sdružení.
V době kdy vycházelo minulé číslo tohoto zpravodaje, což byl prosinec
loňského roku, došlo z pohledu myslivce k naprosto zásadní události. Myslivost
byla zapsána Ministerstvem kultury České republiky na seznam nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury České republiky, což dokazuje, že činnost,
životní styl, filozofie a dlouhodobě uchovávané tradice myslivců mají svou
nezpochybnitelnou hodnotu.
Ale vraťme se k činnosti zdejšího mysliveckého sdružení, které má
v současné době 25 členů, 2 adepti se připravují na zkoušky z myslivosti.
Počátkem měsíce ledna tohoto roku byla obnovena tradice v pořádání
mysliveckého plesu, kdy v sále Obecního domu v Letonicích ke spokojenosti
přítomných hostů zahrála kapela Kozlovka. Ve své činnosti pokračuje kroužek
mladých myslivců pod vedením Martina Vlacha. Kroužek se schází pravidelně
každé úterý, od počátku svého působení proběhlo již 16 schůzek s průměrnou
docházkou 17 dětí, žáků 1. - 5. třídy zdejší základní školy. Koncem měsíce
května uspořádali členové mysliveckého sdružení v areálu mateřské školy
tématickou besedu i pro ty nejmenší žáčky. V průběhu měsíce června, měsíce
myslivosti a ochrany přírody, byla k vidění v obchodě u paní Brtníkové na návsi
nástěnka s mysliveckou tematikou.
Jako každým rokem se členové mysliveckého sdružení věnují odchovu
mláďat kachny divoké na rybníku ve Vrbkách, kam byly dvě stovky káčat
vypuštěny v měsíci dubnu. Touto cestou bych chtěl požádat majitele psů, aby při
vycházkách nepouštěli psy volně do přírody a káčata, jakož i další zvěř,
zbytečně nerušili.
Kromě uvedených činností a aktivit odpracují myslivci formou
brigádnické činnosti mnoho hodin při práci v honitbě a taktéž při zvelebování
mysliveckého areálu a chaty v Cihelně, kde se koná každoročně celá řada
kulturních a společenských akcí. V letošním roce je plánována výměna oken za
okna plastová. Počátkem příštího roku vyprší stávající nájemní smlouva
o pronájmu honitby, a proto bude naším prvořadým úkolem v letošním roce
opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s Honebním společenstvem Letonice.
Za Myslivecké sdružení Letonice
Martin Kohoutek

Zahrádkáři ve škole
Dne 18. 6. 2012 navštívily naši školu členky místní organizace zahrádkářů
v Letonicích, předsedkyně paní Zdena Kohoutková a členka paní Anna
Mlátilíková.
Paní Kohoutková si připravila pro žáky 3. a 4. ročníku poutavou
přednášku o práci zahrádkářů v Letonicích. Seznámila je s různými poznatky
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z oblasti pěstování ovocných stromů, zeleniny a květin. Potom měly děti
možnost vyzkoušet si své znalosti písemným testem. První tři byly odměněny
diplomem a věcnou cenou, všichni ostatní malou sladkostí. Následovala krátká
beseda, kdy se žáci ptali na různé zajímavosti, týkající se práce zahrádkářů. Na
závěr paní Kohoutková popřála dětem pěkné prázdniny.
Jsme rádi, že členové zahrádkářů navštívili již třetím rokem naši školu a
připravili si pro žáky program, který jim rozšiřuje jejich vědomosti v poznávání
okolního světa, přírody a mezilidských vztahů, za což jim děkujeme.
Věra Moudrá

Soutěž o nejlepší slivovici
V sobotu 10. března se uskutečnil již 13. ročník soutěže o nejlepší
slivovici. Do soutěže bylo přijato 22 vzorků z letního ovoce a 30 vzorků
z modrého ovoce. Soutěž se uskutečnila v sále Obecního domu pod patronací
kulturní komise. Zahájení provedl starosta obce a členové komise svojí tradiční
hymnou. Počtem přihlášených vzorků a jejich kvalitou byla soutěž na dobré
úrovni, což se ale nedá říci o účasti našich občanů. Více účastníků bylo
přespolních, a proto bude třeba zamyslet se nad zpestřením nebo inovací této již
tradiční soutěže.
K dobré náladě všech zúčastněných přispěla ochutnávka všech vzorků a
živá hudební produkce.
Výsledky soutěže

Letní ovoce
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Jan Dostál
Pavel Kučera
Jaroslav Zobal

Heršpice
Kloboučky
Letonice

Modré ovoce
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Eduard Suchánek Letonice
Lubomír Kaláb
Letonice
Anna Sladká
Marefy
Jaroslav Zobal
člen kulturní komise

10

Letonice jaké jsou a jaké mohou být, pokud budeme chtít …
Dovolte mi, abych svým posledním příspěvkem na výše uvedené téma,
navázal na své dva předchozí články, kde jsem se zmiňoval o potřebě
podporovat nejen v Letonicích nové myslitele, kteří se budou podílet spolu
s námi na vytvoření nové reality a upozorňoval na fakt, že by se jejich myšlenky
mohly dostat při veřejných projednávání do aktivit Programu rozvoje obce
Letonice.
… Je lepší být rozčarován z velkých očekávání, než se předem smířit
s malými cíly ... S obsahem této věty jsem byl konfrontován v uplynulém
období hned několikrát.
Poprvé, když jsem se v minulém roce a na kraji roku letošního pokoušel,
nutno podotknout - po březnovém jednání zastupitelstva obce – opět neúspěšně,
změnit názor vedení obce na přípravu a zpracování Programu rozvoje obce.
Bohužel, ani „změněné“ zastupitelstvo nenašlo chuť a odvahu společně s občany
najít a prostřednictvím tohoto dokumentu a realizací jejich aktivit dát Letonicím
alespoň nějakou vizi do budoucnosti. Nebo jsme ji tam alespoň já nenalezl.
Škoda.
A podruhé, když jsem opět stál nad poničenou lanovkou a to poničenou
takovým způsobem, jakým jsem po pravdě řečeno neočekával - přetržené
ocelové lano vypovídá o mnohém. V té chvíli jsem si říkal, jako již mnohokrát
při obdobných příležitostech za poslední čtyři roky co PROCYON budujeme
(nožem rozříznutý stan tý-pí, vytrhané a polámané čerstvě zasázené stromky,
rozbitá střechy odpočívky či vypálené oči dětí na obrázcích informačních tabulí,
všudypřítomné odpadky a špačky cigaret, rozbité sklo v prostoru hraní dětí, .. ),
je to tak velký a nereálný cíl, mít a udržet v Letonicích něco, co jinde v jiných
regionech či v zahraničí je běžné? V čem to vězí?
Jak to, že naše děti a mládež jsou schopní takových věcí? Kde je
zodpovědnost rodičů za jejich špatnou výchovu, mající za důsledek jejich
vandalství jako projev seberealizace. Copak jako obecní společnost vážně
nejsme schopní vytvářet a podporovat aktivity k jejich vhodnějšímu uplatnění?
Proč selhává vedení obce stejně jako rodiče? Vždyť se jedná nejen o náš
společný majetek, o naši současnost a co více, v případě našich dětí a mládeže, o
budoucnost celé obce!!
Co si o tom myslíte Vy, spoluobčané Letonic? Jsme ochotni se ve svém
volnu vzdělávat, realizovat aktivity pro mládež, pomáhat, vytvářet či udržovat
zařízení, která budou sloužit i druhým a nebudeme se bát proti těm, kteří tato
společná zařízení ničí také veřejně vystoupit či zakročit?
Proč jen tak dlouho musíme přemýšlet nad správnou odpovědí! Od koho
se mají naše děti a mládež naučit dobrým vlastnostem? Udělejme si na ně a pro
ně více času. V dobrém se nám to v budoucnu vrátí. Jak v rodinách, tak v novém
obecním společenství, pro které je třeba, aby každý z nás něco „navíc, ve
prospěch celku“ udělal. Věřím, že tím se podaří navrátit zdravý rozum do naší
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obce a postupně bude docházet i k nápravě z minulosti poškozených
mezilidských - sousedských – vztahů, narušených závistí, lží a pomlouváním.
Moc to Letonicím i sobě samému přeju. Je to velké očekávání, nebo malý cíl?
Předseda PROCYON, o.s.,
zastupitel obce Letonice

První obecní ples
28. ledna 2012 se v nově zrekonstruovaném Obecním domě uskutečnil
první obecní ples. Velká účast, plesové oblečení a dobrá nálada všech účastníků
byla dokladem toho, že o společenský ples byl mimořádný zájem. K tomu
přispěla i kvalitní kapela SVING Brno, v jehož obsazení hráli i dva naši rodáci
Vojta Zjadin a Olda Křivánek. Samotný ples zahájil starosta obce. Pak
následovalo působivé předtančení tanečního páru z Rousínova.
Kulturní komise se postarala o bohatou tombolu, za kterou je třeba
poděkovat podnikatelům a organizacím z naší obce i okolí. Pozvání na ples
přijal i starosta z Bučovic MUDr. Válek a „admirál“ Petr Vodák z Brna.
V průběhu večera vystoupila také skupina mladých tanečníků se svým
programem moderního tance. Plesové veselí probíhalo až do časných ranních
hodin.
Všichni účastníci se jistě těší na druhý ročník tradičního obecního plesu.
Jaroslav Zobal
člen kulturní komise

META slavila
Dne 16. května 2012 se v pohostinství Na Hřišti sešli bývalí pracovníci
provozovny META LDI, která řadu let působila v naší obci a zaměstnávala
občany z Letonic a okolí.
První provozovna, tehdy ještě DRUTĚVA, sídlila v suterénu dnešního
Obecního domu v prostorách pod místností Pohostinství. Pod vedením pana
Bohuslava Slabého se zde vyráběly různé komponenty a umělé květiny.
Počátkem roku 1975 podnik převzala META Brno a změnil se i výrobní
program. Byla zavedena výroba kondenzátorů pro TESLU Jihlava a novým
vedoucím se stal pan Jan Hála z Dražovic. S rozvojem výroby a nárůstem
pracovníků bylo třeba nových prostor a tak se provozovna META v roce 1980
přestěhovala na ulici Osvobození, kde byl pro její potřeby adaptován rodinný
dům. Výroba byla dle požadavků TESLY rozšířena o výrobu konektorů a
později byla zavedena výroba plošných spojů.
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V roce 1983 se vedoucím stal pan Miroslav MÍČA. Ten provozovnu vedl
až do 30. 12. 1991, kdy byla pro nedostatek výrobního programu zrušena. Tímto
přišlo o práci 53 zdravotně postižených občanů.

Na snímku bývalí pracovníci METY
při vzpomínkovém setkání v květnu 2012

S využitím archivu sestavil
Jiří Skokan

Jezdecký klub PROCYON - VOLTIŽ Letonice
Po minulém základním představení jezdeckého klubu, jehož hlavní část
v současné době tvoří voltižní skupina dětí, bychom vás rádi seznámili se
současným stavem a plány do budoucna.
V minulém (prosincovém) zpravodaji jsme si přáli získat potřebné
sportovní nářadí (zejména cvičné koně), abychom se dokázali připravit na první
veřejné vystoupení na živém koni. Naše přání se nám splnilo díky pomoci pana
Jaroslava Bartoníka, se kterým jsme společně vytvořili první venkovní cvičný
barel, díky podpoře JMK, kdy jsme získali také našeho dřevěného cvičného
koně a také díky daru jednoho z rodičů, který nám věnoval malou trampolínu.
Děkujeme.
V době, kdy budete číst tento článek v Letonickém zpravodaji, již budou
naše děti – první skuteční voltižní jezdci z Letonic a jejich speciálně vycvičený
kůň – mít za sebou, snad úspěšně, své první oficiální veřejné vystoupení na
domácí půdě. Pro letošní rok nám tedy z plánů z loňského roku zbývá ještě začít
získávat první zkušenosti ze závodů, kdy se začneme srovnávat s ostatními
cvičenci v tomto sportu z regionu. Po prázdninách nás čeká společný trénink a
hoby závody ve Vyškově.
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Letonická voltižní ekipa je v současnosti tvořena ze dvou skupin. První
skupinu tvoří děti do 10 let, kde je dnes 7 členů – šest děvčat a jeden chlapec.
Druhá skupina - juniorky od 10 - 18 let - je složena z 5 děvčat.
Kůň, na kterém se děti připravují a cvičí, je 19 letý valach jménem
TARAN, který pochází z hřebčína Albertovce a absolvoval speciální výcvik pro
tuto disciplínu. U nás je již třetím rokem. Druhý kůň – 7 letá klisna STELLA,
pochází z Nového Malína, a protože již dosáhla potřebného věku, prochází
v současnosti výcvikem pro složení lonžérských zkoušek a získání licence
voltižního koně.
Na závěr ještě něco málo informací k vlastní voltáži. Ve voltiži je možné
soutěžit v kategorii jednotlivců, párů či skupin. Začátečníci závodí v kroku,
ostatní cvičí na koni ve cvalu. Voltižní kůň se pohybuje v kruhu o průměru 15
metrů a je ovládán lonžérem. Soutěže ve voltiži sestávají z povinných cviků a
volné sestavy na hudbu. Povinných cviků je většinou 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 (cvičenci) 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.
Držte nám palce v našem snažení. Za Vaši podporu děkujeme.
www.procyonletonice.cz

Chválím Tě Země má
… Tak se bude jmenovat „přívesnický“ tábor, který proběhne v areálu
Procyonu ve dnech 6. 8. až 10. 8. 2012 a vyvrcholí v sobotu 11. 8. 2012
divadelním představením v Obecním domě.
Co to vlastně znamená „přívesnický“ tábor? Je to týden plný tvořivých,
fyzických a znalostních aktivit pro děti z obce a přilehlého okolí. Je to tábor, kdy
děti mají možnost strávit čas, po který jsou rodiče v práci, se svými vrstevníky a
naučit se něco o sobě i o druhých a zároveň si užít léta. Děti ale budou chodit
domů večeřet a spát, a pak se zase ráno rychle vrátí za svými kamarády a za
programem pro ně připraveným nadšenými vedoucími.
Proč se tábor jmenuje „Chválím Tě Země má“ ? Naším cílem je děti
i nás samotné blíže seznámit s krajinou, ve které žijí, s rostlinami, zvířaty,
s ročními cykly a s tím, co bereme jako samozřejmost, ale samozřejmé to
nebude, pokud se k naší Zemi nenaučíme lépe chovat. Kdo zná krásnou písničku
stejného jména od slavné dvojice Z. Svěrák – J. Uhlíř, ví, o čem píši.
Velikou výzvou pro nás pro všechny je příprava dvou krátkých oper od již
zmiňované dvojice Svěrák – Uhlíř, jejichž nacvičování bude součástí programu
tábora. Na letošek jsme vybrali operu o Karkulce a o Budulínkovi. Již od
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podzimu se pravidelně scházíme, seznamujeme se a zpíváme si. Nejde nám o
dokonalý zpěv či herecký um, ale o radost z hudby a společného tvoření.
A pokud Vás, milý budoucí diváci, pobavíme a potěšíme, bude náš cíl splněn.
Za celý organizační tým Eva Míčová

Vítr v šatníku
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 uskutečnily ženy z místní skupiny ČČK sběr
obnošeného šatstva. Akce proběhla v tělocvičně ZŠ. Vybralo se 30 velkých
pytlů čistého, pěkného ošacení, které jistě poslouží všem potřebným. Patronát
převzal okresní výbor ČČK ve Vyškově.
Velké poděkování patří všem, kteří podpořili tuto charitativní činnost.
Věra Moudrá,
členka ČČK

Názory podnikatelských subjektů na dění v obci
Pořád je spousta díků a přání
Mám radost a daruji chvíli mého času tomu, že mohu napsat zase pár slov
do Letonického zpravodaje, který moc ráda čtu. Tímto článkem mohu jako
občanka České republiky získat místo pro pár slov, které si přeji na listu papíru
napsat a takto zveřejnit.
Jsem ráda, že umím psát a děkuji Bohu a lidem, že mám tento dar a tuto
možnost. Děkuji všem, kteří články a zprávy do zpravodaje píší, a tím dávají
světu kus poznání, co se děje v Obci Letonice. Tyto informace jsou důležité
nejen pro občany Obce Letonice, ale díky internetovým stránkám Obce Letonice
především hlavně těm lidem, kteří pracují, kteří odvádějí do rozpočtu obce své
daně, studentům, studentkám, školákům, školačkám i dětem, kteří se ptají,
lidem, kteří pečují o děti a nemocné, i těm, kteří nestíhají si spoustu věcí ani
uvědomit a pochopit.
Jsem ráda, že se v tomto „malém sešitku“ dozvím kus historie z dění Obce
Letonice, o výjimečných, nadaných i obyčejných lidech, mužích a ženách,
starých i mladých, kteří vykonali pořádnou práci, dobře hospodařili a nechali po
svých činech třeba i zápis v OBECNÍ KRONICE = klenotnici vzpomínek a stop
osudů člověka, lidí, zvířat, rostlin, událostí, domů i věcí.
Děkuji, že mohu pozorovat a vidět básně, písně, texty, tabulky, obrázky,
výsledky vzdělání a práce s dětmi, lovecké trofeje, góly, zahradnické,
zemědělské i jiné úspěchy všech lidí, kteří věnují své úsilí a čas obci i krajině,
kterou všichni sdílíme.
Přeji si, aby bylo v Letonickém zpravodaji mnoho zapsaných zpráv,
pochvalných i kritických, aby redaktor zpravodaje mohl vždy z čeho vybírat a
mezi články byly i fotky a obrázky.
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Někdy hodně textu není možné pojmout a pochopit, a tak je lepší schéma
nebo obrázek, jednoduché vysvětlení, vhodný dotaz, komentář, výstižná slova
v krátkém textu, která pochopí většina, a to je potřeba, aby se následně
plánovaly a realizovaly věci, které jsou nutné a možné, aby byly na ně finance, a
aby bylo také možné udělat zápis do kroniky obce. To je těžké, ale není to
nemožné. Těžké věci dají práci, nejdou na první pohled hned vidět, ale mají
svou sílu a mohou trvat dlouho…
Všichni lidé, muži i ženy, by měli vzdát hold místu, kde žijí, kde bydlí,
kde pracují, kde vyrůstají a prožívají své osudy, zažívají svá zklamání, prohry,
neúspěchy, radosti, výhry, úspěchy, začátky i konce, protože vždy ti ostatní lidé
nebo třeba jen někdo z nich, jsou právě ti nebo jen ten nebo jen ta, kdo
pomohou, když duše má smutek, oko pláče a ruka nemá sílu napsat ani pár slov,
i když je člověk mladý nebo starý, protivný, pitomý, vtipný, vlezlý, naštvaný,
poslušný, hodný, klidný nebo jen živý a „nějaký“ …
Hodně krásných letních chvil, prožitých ve zdraví a štěstí a hledáním
lásky, kterou nelze koupit, a tím nelze za ni ani platit, přeje tým společnosti
TREMONDI s.r.o. se sídlem v LETONICÍCH.
Mgr. Ing. Miroslava Balcárková,
jednatelka TREMONDI s.r.o.

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.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Vítáme do života
1
2
1
1
2
1

Opustili nás navždy
1
2
1

Sňatek uzavřeli

1
1

Počet obyvatel Letonic k 30. 06. 2012 je 1408.
Lenka Liberová
matrikářka
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Kulturní akce plánované na 2. pololetí 2012a leden 2013
18. 7. Vystoupení vojenského
uměleckého souboru ONDRÁŠ
27. 7. Anenská noc
4. 8. Letní noc v areálu Cihelna

Kult. komise, OÚ
Dámský klub a
červenec
výbor Aniček
Myslivecké
sdružení
srpen
26. 8. Odpoledne s dechovkou
Kult. komise, OÚ
7. 9. Prázdniny končí aneb pochod Dámský klub,
s lampiony
Hasiči, ČČK
září
22. 9. Letoňské zelíčko – zábavné
Dámský klub,
odpoledne pro děti i dospělé
ČZS
27. 10. a 28. 10. Výstava ovoce
ČZS
říjen
Beseda s důchodci
Kulturní komise,
listopad
17. 11. Kateřinská zábava
OÚ, ČČK
2. 12. Pochod čertů, čertic a čertíků Dámský klub
prosinec
8. 12. Rozsvícení Vánočního stromu Kult. komise, OÚ
12. 1. Myslivecký ples
MS
leden 2013
26. 1. Obecní ples
Kult. komise, OÚ

Poděkování
Děkujeme panu Tomáši URBÁNKOVI, U Zbrojnice 129, Letonice za
bezplatný dovoz sazenic lesních stromů pro Obec Letonice, který
zajistil prostřednictvím svojí firmy.
Poděkování patří rovněž pí. Radmile ZOURKOVÉ, U Zbrojnice 100 a
manželům BLAHOVÝM, U Zbrojnice 32, za vstřícný přístup k úpravě
hranic pozemků pro vybudování budoucího chodníku.
Ing. Jiří Skokan
starosta obce
Děkujeme dospělým i dětem za milé přivítání naší Josefínky mezi
občany Letonic.
Urbancovi
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Ve čtvrtek 18. 8.2012 se od 20.00 hodin koná v mysliveckém areálu Cihelna

vystoupení Vojenského uměleckého souboru Armády ČR

„ONDRÁŠ“

Vstup do areálu Cihelna je možný od 19 hodin.
Občerstvení zajištěno,
po skončení programu následuje koncert cimbálové muziky.
Zveme všechny zájemce o toto jedinečné vystoupení.
Obecní úřad v Letonicích
V neděli 26. 8. 2012 se od 14.00 hodin v mysliveckém areálu Cihelna
koná

„ODPOLEDNE S DECHOVKOU“
Boršičanka Antonína Koníčka
Fialenka
Tetky z Kyjova
Občerstvení zajištěno
Vstupné 100 Kč
Obecní úřad v Letonicích

Hezké prázdniny dětem a
všem příjemnou dovolenou
přeje

Redakční rada
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Z posledního vystoupení
Ondráše v Letonicích

Tetky z Kyjova přijedou posluchačům a
milovníkům folklóru zazpívat 26. 8. 2012 do
Letonic na" Odpoledne s dechovkou".

Příspěvky do zimního čísla LZ v r. 2012 zasílejte na OÚ Letonice
nejpozději do 10. 12. 2012. Těšíme se na ně.
LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce
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