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Vánoce, Vánoce
přicházejí,
šťastné a veselé …

Rozsvícení vánočního stromu
Za krásného předvánočního počasí a pod vánočním stromem s novou
výzdobou, se setkali občané a mládež u již tradičního rozsvícení vánočního
stromu. Všechny přítomné přivítal starosta obce, s pěkným vánočním
programem vystoupili žáci základní školy pod vedením svých učitelek. Vánoční
program oživili žáci lidové školy umění pod vedením paní učitelky Šárky
Novozámské.
K slavnostní náladě přispěl i trumpetista kapely Sebranka Michal Hrubý
známými vánočními koledami. Předvánoční nálada pokračovala v sále Obecního
domu tradičním jarmarkem a kulturním vystoupením dětí mateřské školy.
Členové kulturní komise přejí všem našim spoluobčanům krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2013.
Jaroslav Zobal
člen kulturní komise

Několik fotografií z rozsvěcování letonického
vánočního stromu dne 8. 12. 2012
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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
pomalu se nám přiblížil konec roku a za několik málo dnů bude rok 2012
minulostí…
Některé z našich představ se podařilo naplnit, jiné budou muset být
realizovány později, případně jinak než bylo původně zamýšleno.
Mezi ty akce, které se podařilo realizovat, lze zahrnout další etapu
modernizace naší základní školy – obnovu obložení a podlahové krytiny ve
dvou třídách, úpravu topného systému a ohřev vody pro potřeby školy a
tělocvičny. V mateřské škole byla provedena celková rekonstrukce plynové
kotelny, plechových radiátorů ÚT a obměna části zastaralého provozního
vybavení.
Poměrně velkou stavební akcí byla oprava havarijního stavu chodníku
v centrální části obce, částečně financovaná z dotace získané z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Podařilo se nahradit nevyhovující herní prvky dětských
hřišť v obci a pomocí dotačních peněz i dětského hřiště při mateřské škole.
V nově vznikající ulici Horany byl zpevněn povrch vozovky, na místním
hřbitově původní cihelná opěrná zeď byla nahrazena zdí kamennou. V minulém
měsíci provedla odborná firma za pomoci zaměstnanců obce rozsáhlejší opravu
hromosvodů na budovách našich škol. Mimo to jsme buď prostřednictvím
našich zaměstnanců či dodavatelským způsobem provedli řadu oprav
v budovách a na obecních zařízeních.
Z důvodu neuspění žádosti o dotaci z nadace Partnerství nemohlo být
uskutečněno vysázení stromů na cestě k ČOV a u polní cesty za ulicí Úvoz.
Další žádost o dotaci na pořízení vybavení k údržbě lesa byla rovněž neúspěšná.
Schváleno bylo poskytnutí financí na solární ohřev vody pro mateřskou školu a
na pořízení výkonného zametacího stroje. Několik dalších požadavků na dotace
čeká na vyhodnocení a další jsou ve stadiu rozpracování.
Nejbližší náročnou akcí bude odbahnění rybníka. Pokud se podaří zajistit
finance, je plánována oprava chodníku do ulice Osvobození, který je ve velmi
špatném stavu. Stále se pracuje na projekční přípravě úpravy vozovky pro
parkování v lokalitě u hřbitova a přebudování koupaliště na biotop. V záměrech
je dále zateplení tělocvičny ZŠ, vybudování přírodní učebny v areálu ZŠ a MŠ,
infrastruktura "Horany", přístupová komunikace k ČOV popř. IN-LINE dráha,
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vícegenerační areál a dopravní hřiště, oprava zdi hřbitova (směrem do ulice
Osvobození).
Zastupitelstvo obce reagovalo na legislativní změny v oblasti odpadních
vod schválením nové smlouvy a stanovením směrného čísla a ceny. Snahou
zastupitelů bylo se co nejvíce přiblížit současným platbám “stočného“. O tomto
se dočtete dále. Na prosincovém jednání ZO bude schválena nová vyhláška o
TKO. V návrhu je zachování původní ceny za svoz popelnic. Proto bych Vás
chtěl požádat o lepší udržování pořádku v obci. Do kontejnerů je stále vkládán
odpad, který tam nepatří. Byly nalezeny boty, zbytky dřevěných židlí a kovové
předměty. Rovněž plastové PET lahve jsou vhazovány nesešlápnuté, kontejner
je brzy zaplněn. Je třeba si uvědomit, že zodpovědným tříděním odpadu může
každý z nás přispět k nižší ceně svozu. Nejdražší je ten odpad, který ukládáme
do svých popelnic. A ještě žádám chovatele pejsků, uklízejte jejich produkty.
I pro tento účel byl navýšen počet odpadkových košů. V příštím roce obdrží
majitelé psů od obecního úřadu mikrotenové sáčky.
Ještě si dovolím požádat majitele vozidel o kázeň při parkování
v souvislosti s prováděním zimní údržby a všechny Vás, kteří můžete, o přispění
k úklidu sněhu a sypání chodníku v rámci zlepšení dopravní situace v obci.
Vážení občané, všem Vám přeji hezké a pohodové prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2013.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod
Současně s tímto zpravodajem jste obdrželi ve dvou vyhotoveních
„Smlouvu o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod“, jinak
smlouvu na „stočné“. Tuto smlouvu by měla mít uzavřenu každá nemovitost
v obci, která je napojena na veřejnou kanalizaci a vzhledem k tomu, že jiná
likvidace odpadních vod není přípustná, respektive je protizákonná, jedná se o
každou nemovitost.
Majitel nemovitosti ve smlouvě doplní v záhlaví své identifikační údaje
dle předtisku. Dále v čl. III. bod 1 doplní číslo popisné nemovitosti a v čl. III.
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bod 3 zakroužkuje variantu zjišťování množství odváděných odpadních vod dle
odstavce A, B, nebo C. Na konci smlouvy se vyznačí den podpisu a smlouvu
podepíše. Potom jeden výtisk smlouvy vrátí zpět na Obecní úřad Letonice.
Varianta dle odstavce „A“ se týká nemovitostí odebírajících vodu
z veřejného vodovodu a měřených vodoměrem ve správě VaK Vyškov s tím, že
neodebírají vodu z jiného zdroje.
Varianta dle odstavce „B“ se týká nemovitostí odebírajících vodu
z veřejného vodovodu a měřených vodoměrem ve správě VaK Vyškov s tím, že
odebírají vodu i z jiného zdroje, který je taktéž měřený cejchovaným
vodoměrem dle smlouvy.
Varianta dle odstavce „C“ se týká nemovitostí odebírajících vodu
z veřejného vodovodu a měřených vodoměrem ve správě VaK Vyškov s tím, že
odebírají vodu i z jiného zdroje, ale neměřeného, anebo pouze vodu z vlastního
zdroje.
Zastupitelstvo obce při stanovení výše směrného čísla, což je počet
m³/osoba/rok, které je zákonem stanoveno max. 36 m³/osoba/rok a výše
poplatku za m³, vycházelo z provozních nákladů kanalizace a ČOV (čistírny
odpadních vod), výběru stočného z předchozích let, počtu napojených
nemovitostí na veřejný vodovod, počtu studní oficiálně přiznaných, celkovým
odběrem
vody
v Letonicích
a
z toho
vypočteným
průměrem
v m³/nemovitost/rok tak, aby celková výše poplatku za „stočné“ byla na úrovni
r. 2012 a byla vytvářena minimální finanční rezerva na opravy, údržbu a obnovu
kanalizace a ČOV dle schváleného „Plánu obnovy a financování kanalizace na
r. 2012-2021“.
Jen pro zajímavost, v roce 2011 nateklo do obce-nemovitostí 33610 m³
pitné vody. Platby za „stočné“ budou probíhat dle článku
VI. smlouvy pro jednotlivé skupiny odběratelů.
Případné zálohové platby ve výši dle vlastního uvážení – týká se hlavně
odběratelů dle odstavce „A“ a „B“ možno platit hotově na obecním úřadě.
Výše směrného čísla pro rok 2013
Cena za m³ odvedené odpadní vody pro rok 2013

36 m³/osoba/rok
17- Kč/m³

Jaroslav Bartoník, místostarosta
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Žádost adresovaná motorizovaným spoluobčanům
Žádáme majitele motorových vozidel - svá vozidla parkujte pokud možno
při jedné straně vozovky tak, aby bylo možné bezpečné projetí v případě náledí
a odstavená vozidla nebránila průjezdu vozidel zimní údržby.

Šťastné a veselé
Vánoce, Vánoce, přicházejí po roce. Těšíme se, radujeme, koledy si
notujeme. A kdo se na Vánoce těší nejvíce? Přece naše děti. Když se jich
zeptáme, všechny určitě odpoví, že se nemohou dočkat stromečku, dárků,
cukroví… Také my si s dětmi v mateřské škole povídáme o všem, co
k Vánocům patří, co o nich víme, jak se na ně připravujeme doma, ve školce, co
nás baví a patří k tomuto období. Dětem jsme dali prostor vyjádřit se a podělit
se o své pocity s námi všemi. Položili jsme jim tyto otázky:
1.
2.
3.
4.
Míša
1.
2.
3.
4.

Proč se těšíš na Vánoce?
Jak vypadá Ježíšek?
Jak se k nám dostane?
Který dárek by mi udělal pod stromečkem největší radost?
Protože budu mít prázdniny a budu se sáňkovat a koulovat
Určitě bude mít červené tričko s bílou kožešinou a velký pytel
Z nebe na létacím sobu
Plyšovýho koně s křídlama

Emma
1. Protože budu doma a přijde Ježíšek
2. Bude mít trojúhelníkový čepec, zlatý plášť a zlaté boty
3. Přijde dveřmi z nebe
4. Zpívací princeznu
Aneta
1. Těším se na dárečky
2. Malý kluk a má krátký vlasy
3. Má křídla, aby mohl skočit z nebe
4. Bárbinu
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Vojta
1. Protože přijde Ježíšek a s maminkou a tatínkem budu zdobit stromeček
2. Malý a má vousy
3. Komínem
4. Ještě nevím, ale napíšu to na papír
My dospělí se jistě také těšíme na chvíle pohody a radosti, ale také víme,
že nic z toho není jen tak, že za vánoční náladou, nastrojeným stromečkem a
krásně zabalenými dárky je spousta práce, shonu a někdy i stresu. Ale co
bychom neudělali pro rozzářené oči našich dětí.
A proto Vám přejeme, aby letošní sváteční dny byly pokojné a prožili jste
je s těmi, koho máte rádi. Užívejte si chvíle pohody a mějte radost z každého
splněného přání. Vykročte pevně a vesele do nového roku 2013.
Kolektiv učitelek mateřské školy Letonice

Podzim v naší škole
Nový školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2012. Prvňáčci
byli přivítáni panem starostou, paní ředitelkou, pedagogickým sborem a všemi
žáky naší školy. Rodiče měli možnost si projít budovu školy a nahlédnout tak do
nově zrekonstruovaných tříd ve druhém patře budovy.
V září proběhl tradiční sběr starého papíru. Děkujeme všem občanům
Letonic, kteří pevně svázaný papír dali před své domy. V měsíci říjnu se žáci
4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Vyškově. Vyzkoušeli si řešení
složitých dopravních situací v praxi. Ověřili si, že ohleduplnost a znalost
pravidel silničního provozu jsou důležité. Letošní drakiádě nepřálo počasí,
proběhla jen výstava krásných draků ve třídách.
Podzimní školní výlet, který se uskutečnil v měsíci listopadu, se vydařil.
Výlov Jarohněvického rybníka u Dubňan se všem velice líbil. Žáci viděli cestu
ryb z rybníka do sádek. Kromě kaprů, rybáři vylovili i štiky, tolstolobiky a
candáty a děti se tak mohly seznámit i jinými druhy ryb. Stihli jsme i návštěvu
zámku v Bučovicích. Zde proběhla výstava stavebnice Merkur. Mohli jsme
nejen vidět vývoj této známé hračky, ale žáci si na místě vyrobili různé
předměty podle plánků nebo vlastní fantazie.
Adventní čas jsme zahájili Mikulášskou dílničkou. Žáci s rodiči si vyrobili
anděla s čertem a především spolu strávili příjemné odpoledne. Mikuláš, čert a
anděl navštívili naši školu 5. prosince. Žáci si pro ně připravili krátké pásmo
básniček a písniček a za to byli odměněni sladkou nadílkou. V sobotu
8. prosince jsme zpívali koledy při rozsvěcovaní vánočního stromu na návsi.
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Projekt EU „Peníze školám“, kterého se naše škola účastní, úspěšně
pokračuje dál. Prozatím jedna odeslaná povinná monitorovací zpráva byla
ministerstvem školství bez výhrad schválena a to včetně příloh. Zmíněné přílohy
jsou tvořeny sadami vzdělávacích materiálů, na jejichž tvorbě se podílejí všichni
pedagogové školy. Vzdělávací materiály jsou tvořeny podle přísných pravidel
stanovených v metodickém listu ministerstva. Všichni považujeme
bezproblémové schválení prvních čtyř odevzdaných sad za velký úspěch.
Všem občanům Letonic přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců základní školy

Z činnosti společenských a zájmových organizací
ČČK v roce 2012
Na konci kalendářního roku organizace ČČK v Letonicích může
bilancovat své aktivity, kterými přispíváme k tomu, abychom se cítili v naší obci
dobře.
Úspěšný byl již v minulém čísle LZ hodnocený Vítr v šatníku, naše
obětavé členky několikrát uskutečnily brigádu na hřbitově, zdařila se naše
spoluúčast na akcích pro děti na konci školního roku v Hájku i na lampiónovém
průvodu v září a také na Letoňském zelíčku, kde byla výborná a bohatá
ochutnávka. Jen litujeme, že dobrou zábavu narušil k večeru déšť.
Náš výlet do skanzenu ve Strážnici a do zámků ve Strážnici a v Miloticích
se podařil ke spokojenosti všech účastníků a přispěl k prohloubení našich
znalostí historie a také našeho vztahu k Moravě všeobecně.
Členové ČČK i letos darovali krev, pomáhali při zdravotnické osvětě,
potěšili starší občany návštěvou. Stále participujeme na činnosti ČČK v našem
okrese.
Letošní Kateřinskou zábavu hodnotíme jako úspěšné pokračování tradice
a velmi nás potěšila účast mnoha mladých, kteří se se všemi přítomnými hezky
dovedli bavit. Ke kulturnosti našeho programu přispěly i břišní tanečnice,
kterým děkujeme za krásně předvedená vystoupení. Zároveň velké poděkování
směřuji do řad sponzorů, kteří věnovali do tomboly hodnotné ceny. Velmi
děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu zábavy, takže mají velký
podíl na tom, že jsme mohli společně prožít pěkný večer s prodloužením zábavy
s dobrou náladou do dalšího dne.
Členům naší MS ČČK, ale i všem ostatním občanům přeji pěkné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku. Zároveň
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si dovoluji vás pozvat na silvestrovskou zábavu a doufám, že kdo se jí zúčastní,
také v pohodě vstoupí do roku 2013.
PhDr. Pavla Kučerová

Zastavení v Orlovně
Budova postavená ve dvacátých letech minulého století, někdo řekne
V Kopaninách, někdo použije současný název ulice: Osvobození. Ulice
Osvobození, číslo popisné 49. V letošním roce byla budova č. p. 49, tedy
Orlovna, vrácena zpět do vlastnictví Orla Letonice.
Více než 20 roků, doba, kdy se z novorozence stane dospělá žena nebo
muž, tak dlouho probíhaly spory o tuto budovu. Rozhodnutí soudu, které pro
jednu stranu znamenalo zklamání a pocit nespravedlnosti. Druhá strana sporu
rozhodnutí přivítala a je přesvědčená, že bylo rozhodnuto správně. Pře skončily,
budova byla vrácena Orlu. Vlastníkem nemovitosti je Orel jednota Letonice. Po
vzájemné dohodě skončil provoz pohostinství U Ještěrky.
Aby Orlovna mohla alespoň částečně sloužit potřebám občanů, bylo
zprovozněno pohostinství, změněn název a hosté navštěvují provozovnu
„U svatého Huberta“ a obsluhováni jsou novým personálem. Dnešním
požadavkům však již nevyhovovaly prostory sociálního zařízení. Podle
vypracované projektové dokumentace bylo přestavěno WC žen, WC mužů v 1.
patře, zřizuje se malá kuchyňka a dále se budou „zkulturňovat“ přiléhající
prostory. Celé toto patro se rekonstruuje, aby se mohlo využívat k různým
účelům.
Zub času zapracoval na stavu ploché střechy. Izolační krytina je ve
špatném stavu, popraskaná, s výdutěmi, či odlupky. Je nejvyšší čas na
důkladnou opravu. Pokud počasí umožní provádění prací, proběhne oprava ještě
letos. Tyto opravy jsou jen částí toho, co bude nutné postupně vykonat (výměna
kanalizace, výměna oken, rekonstrukce WC v přízemí a další práce).
Aby se mohly tyto úpravy provádět, bylo nutné zajistit peníze.
Část potřebných peněz je z prostředků Orla. Podstatnou částku poskytl
formou dotace JMK, významnou částku, 246 000 Kč poskytl OÚ Letonice. Bez
podpory těchto úřadů by nebylo možné potřebné opravy zahájit.
Děkuji, byť na dálku, JMK za vstřícnost nejen k potřebám Orla, ale
prostřednictvím Orla k občanům Letonic. Poděkování samozřejmě patří také
zastupitelům obce Letonice za zájem o činnost Orla a za finanční podporu.
Zrekonstruované prostory v 1. patře budou pro případné potřeby OÚ poskytnuty
bezplatně. Naší snahou je, aby Orlovna sloužila potřebám všech letonických
občanů, nebo jejich hostům. Pokud Orlovnu navštívíte, budeme rádi, když se
vám zde bude líbit.
Jiří Pecl, Orel Letonice
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Projekty pro Větrníky z dílny PROCYONu
V rámci letošního tématu - Chválím Tě země má - se členové našeho
sdružení, společně s partnery, kteří přijali naše pozvání k účasti na brigádách, od
jara do podzimu zkušebně podíleli, prostřednictvím vyřezáváním křovisek a
sečením travnatých ploch, na obnově a údržbě Letonicím nejbližšího cípu
Národní přírodní rezervace, rozkládajícího se na ploše cca 1ha.
V červnu letošního roku jsme se pak pokusili zajistit finanční zdroje na
příští období na kvalitnější technické vybavení, propagaci (eko a geo-průvodce)
a také na vzdělávání budoucích mladých ochránců Větrníků a jejich případné
zapojení do evropského projektu EUROPARC JUNIOR RANGER,
prostřednictvím žádosti na Ministerstvo životního prostředí k projektu s názvem
VĚTRNICKÉ ZASTAVENÍ – MEMENTO. Pro ty, kdo to neví, tak NPR
Větrníky byla vyhlášena a zařazena mezi evropsky významné lokality, nesoucí
označení NATURA 2000. Nyní čekáme, zda náš projekt získá podporu.
Do třetice, pro zahájení propagace NPR Větrníky, byla výkonnou radou
sdružení schválena, partnerskými obcemi Letonice a Kučerov projednána a
následně v říjnu letošního roku zaregistrována na SZIF (státním intervenčním
fondu v Brně) projektová žádost s názvem PO STOPÁCH VĚTRU na
vybudování
naučné
stezky
vedoucí z Letonic a Kučerova na
vrchol Větrníků, kde by kromě
jiného měla být vystavěna krytá
srubová odpočívka - vyhlídka
JARMILKA, v lokalitě Větrnického propadání. Návštěvníkturista
by
v Letonicích
či
v Kučerově, díky této naučné
stezce a jejího vybavení, měl být
prostřednictvím brožury, trhací
mapy a informací, získaných na
informačních panelech na startovacích bodech – tzv. TIMech (turistickém
informačním místě), či na odpočívkách umístěných na trase do NPR, před
vstupem do rezervace dostatečně informován nejen o tom, co vše vzácného se
zde nachází a kudy se sem dostane, ale také o tom, jak se v takovémto území
chovat. O případné podpoře se bude rozhodovat začátkem roku 2013.
Našimi projekty bychom chtěli napomoci k záchraně naší přírodní
památky a Větrníkům co nejvíce vrátit jejich původní podobu - viz foto.
Doufáme, že mezi čtenáři zpravodaje najdeme dostatek těch, kteří se k naší
myšlence v příštím roce při realizaci projektů a záchraně Větrníků připojí.
Předseda PROCYON, o.s. a zastupitel obce
www.procyonletonice.cz
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s děním v naší organizaci. Naším sportovcům
začíná rok vlastně vždy v létě, jelikož se fotbalové i volejbalové sezony v létě
začínají. Letos jsme oproti loňskému roku přihlásili o jeden mládežnický tým
fotbalistů více, ale naproti tomu jsme museli zrušit volejbalový tým děvčat,
která o tento sport ztratila zájem. Je to škoda, zvlášť když v loňském roce se
začala projevovat dlouhodobá práce s nimi a začali mít výsledky.
Ale zpět k malým fotbalistům. Máme tento rok dvě přípravky a je s nimi
docela dost práce, takže bychom chtěli oslovit další tatínky, i dědečky, kteří by
nám s nimi pomáhali. Trenéři často nevědí, kde dřív skočit a mladí jsou šídla a
je jich všude moc. Zvláště během zápasů bychom přivítali větší pomoc od
rodičů i prarodičů. Přípravky si zatím vedou docela dobře a ve svých soutěžích
jsou na čelních místech. Žákovský mančaft je na tom trochu hůř, ale byla tam
velká obměna hráčů a to v dětských mužstvech hraje velkou roli. I tady bychom
přivítali větší zapojení rodičů, ale chápeme, že v dnešní uspěchané době to není
tak jednoduché. Poslední mládežnický tým jsou dorostenci a tady musíme
kvitovat profesionální přístup trenérů, kteří dokážou této věkové kategorii z těch
našich rádoby dospělých dostat maximum a to nejen na hřišti. Vždyť naučit
kluky, jež se nebyli schopni za svou dvanáctiletou školní docházku naučit slova
Mateřídoušky, naučit slova Letonické fotbalové hymny za dvacet minut, na to
musí být také talent.
Ale teď vážně. Dorost hraje krajskou soutěž a drží se ve své skupině
v klidném středu tabulky. Některé zápasy byly vynikající, některé horší, ale ve
finále můžeme být spokojeni. Mužstva dospělých, to jsou dva protichůdné póly.
B mužstvu se moc nedařilo, ale posledními zápasy se dotáhlo do středu tabulky
a věříme, že se záchranou nebude mít problémy. A mužstvo to je jiná káva.
Mužstvo, které po loňském podzimu bylo na odpis, a nikdo mu nevěřil, se na
jaře výsledkově zvedlo a podzim mělo excelentní. Stejní fotbalisté, ale naprosto
rozdílné výsledky. Potvrdila se slova pana Pospíchala, že fotbal nemá logiku.
Pravdou ale je, že naši kluci hrají opravdu dobře a za celý podzim neprohráli
jediný zápas, což je opravdu úctyhodné. Po podzimu jsou první a vůbec by nám
nevadilo, kdyby na jaře tento postup obhájili. Na to je ale ještě brzy a teď přes
zimu čeká všechny kategorie tvrdá příprava.
Volejbalový oddíl nadále vykazuje aktivní činnost. Muži pod vedením
Jana Ježorka bojují v okresní soutěži s cílem co nejdříve postoupit do vyšší
třídy. Dívčí volejbal sice v soutěžní formě nepokračuje, ale navazuje na něj
organizovaný volejbal rekreační, vedený Zdeňkou Škrdlantovou. Pochvalu
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zaslouží vzorná péče o volejbalový areál u koupaliště, hlavně díky brigádnické
činnosti. Kurty jsou též přizpůsobeny a hojně využívány k rekreačnímu tenisu.
Kromě sportovních aktivit máme hodně starostí s udržováním našeho
areálu, a proto bych vás chtěl tímto požádat, abyste domluvili svým ratolestem,
které nám každý večer pořádají ve střídačkách „párty“ a zůstává tam po nich
značné množství nepořádku. Dále bych chtěl poprosit všechny, kdo si vodí své
psí kamarády na hřiště, aby tito byli na vodítku, nepobíhali nám volně po hřišti a
majitelé po nich sbírali jejich exkrementy. Na hřišti je neustále hodně dětí, i těch
nejmenších a tyto nedělají rozdíly mezi hlínou a hov…!!! Děkujeme. Na zimu
chystáme, pokud zamrzne, opět veřejné kluziště. A tímto vás na něj zveme.
Závěrem vám přeji příjemné svátky a šťastný Nový rok a ať se vám daří,
aspoň tak, jak nám.
Michal Mihalík, předseda TJ Letonice

„VÁNOČNÍ PŘÁNÍ, VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ, VÝZVA A ŽÁDOST“
Tento předvánoční čas přináší vzpomínky a bilancování úspěchů
v osobních životech lidí a rodin, ale i v pracovním a podnikatelském prostředí
firem, organizací, zájmových sdružení i dalších subjektů, které obchodují nebo
vyvíjejí určitou činnost. Vzhledem k tomu, že jsem napsala články do
Letonického zpravodaje, tak jsem měla možnost, setkat se s některými občany
Letonic a pobavit se s nimi o názorech na PLÁN ROZVOJE OBCE
LETONICE.
Aby se něco mohlo rozvíjet, musí to nejprve existovat, fungovat a umět
řádně hospodařit, pak je možné, to také finančně podporovat. Otázky, na které
ani já neznám odpověď, by měli zodpovědět ti, kterých se to týká. Přála bych si
společně i s některými občany obce Letonice, abych se dověděla vše o subjektu
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO LETONICE, ID 47410051, datum vzniku 1. 11.
1992. Doufám, že se v brzké době dozvím písemně i na www.letonice.cz třeba
něco z historie, seznam členů tohoto společenstva, kdo je jeho předsedou,
kontaktní osobou, kde má nyní své sídlo (aktuální informace zveřejněná na
internetu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES o sídle Honebního
společenstva Letonice na Družstevní 3 v Letonicích, je asi nepravdivá, nikdo
oprávněný jednat za tento subjekt asi neprovedl změnu adresy a současný
vlastník nemovitosti o tom nic neví a potvrdil, že s tím nesouhlasí), jakou
činnost vykazuje nyní toto honební společenstvo, kde mohu nahlédnout do
výročních zpráv o hospodaření tohoto subjektu, kdo tento subjekt financuje? Jak
spravuje dle příslušného zákona informace o osobních údajích vlastníků
pozemků, které přísluší k dané jedné honitbě v k. ú. Letonice. Je možné na
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vyžádání seznámit se s původní nájemní smlouvou a Návrhem nové nájemní
smlouvy na další období a případně vznést námitku, dotaz nebo stížnost? Je
současná smlouva o nájmu honitby řádně uzavřená, projednaná, odsouhlasená a
po právní stránce platná nebo jsou určitá pochybení a může být tedy i
projednaná a po právní stránce neplatná?
Čerpá tento subjekt informace z MYSLIVECKÉHO PORTÁLU a portálu
WEBHONITBA pro aktivní práci s honitbou, vlastníky pozemků, aktualizuje
změny ve vlastnických vztazích v případě úmrtí nebo prodeje a pronájmu
pozemků v honitbě? Komunikuje s vlastníky pozemků ohledně vyžádání
písemného souhlasu vlastníka pozemku se vstupem osob především myslivců na
předmětný pozemek? Je vlastníkem legálně zakoupené licence na software pro
práci s údaji o honitbě (asi 7000,-Kč, 1 rok zdarma a další za poplatek 1000,-Kč
– uvedeno na webhonitba)? Nedávno proběhly komplexní pozemkové úpravy a
údaje z katastru nemovitostí jsou k nahlédnutí každému. Vlastníci pozemků v k.
ú. Letonice existují, jsou to konkrétní lidé nikoli duchové a mají svá práva a také
povinnosti, odvádějí daně z nemovitostí, jsou povinni se o pozemky postarat
nebo zajistit, aby se o ně postaral nájemce. Oslovit vlastníka pozemku a vyžádat
si jeho souhlas se vstupem je i morální povinností každého takového žadatele.
Tímto tedy, i jako vlastník pozemku v dané honitbě, žádám HONEBNÍ
SPOLEČENSTVO LETONICE o písemné zveřejnění odpovědí na tyto výše
uvedené otázky na www.letonice.cz a na info@tremondi.cz. Zcela jistě to
přispěje k lepší komunikaci a porozumění nejen mezi občany obce Letonice.
V případě nezveřejnění odpovědí do konce ledna 2013, budou tyto dotazy
řešeny formou diskuze v médiích.
Na jakékoli otázky týkající se hospodaření obce Letonice, neziskových
organizací v této obci, spolků či sdružení se mohou občané obce Letonice
dotazovat přímo osobně na jednání Zastupitelstva obce nebo písemně
v Letonickém zpravodaji, diskuzí na kabelové televizi, písemně formou žádosti
na vedení daného subjektu nebo jsou již dávno zveřejněny na webových
stránkách. Je naprosto neužitečné a plané, dotazovat se nějaké osoby, která nic
neví nebo nechce vědět nebo šíří nepřesné informace či dokonce trestné
pomluvy z popudu závisti, hlupáctví nebo své neinformovanosti.
--------------------------------------------------------------------------------Upřímné poděkování za další etapu stavebních prací na pozemcích a
budově sídla společnosti TREMONDI s.r.o. v Letonicích patří všem správným
chlapům, stavbyvedoucímu Milanovi a Radkovi, pracantům Svaťovi, Tondovi,
Láďovi a dalším z firmy Luža-Láníček, spol. s r.o. i dalším dodavatelům této
stavby, kteří dosud odvedli pořádnou práci především při rekonstrukci
původního domu. Mám osobní největší radost z toho, že se nic zlého nestalo a
nedošlo ke škodě na zdraví a majetku. Díky Bohu za požehnání této etapy a za
duchovní energii a správné myšlenky při rozhodování. Díky lidem za podporu a
zaměstnancům firmy TREMONDI s.r.o. za důvěru a dobře vykonanou práci.
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Dokončovací práce na budově i terénní úpravy budou probíhat i v roce 2013, až
do úplného dokončení a vyřízení všech náležitostí, pokud Vyšší moc dovolí.
--------------------------------------------------------------------------------Všem občanům této krásné obce Letonice přeji klidné prožití svátků
vánočních, zdraví a štěstí a do nového roku 2013 spoustu splněných přání,
porozumění a sílu osobně aktivně přispět něčím novým a potřebným pro místo –
obec Letonice, ve kterém společně žijeme a pracujeme.
Mgr. Ing. Miroslava Balcárková, jednatelka TREMONDI s.r.o.

Občanské sdružení „Čtyřlístek CZ“
O.s. „Čtyřlístek CZ“ bylo založeno 1. 1. 2012. Cíle sdružení jsou:
- obnova, udržování a předávání lidových tradic
- práce s mládeží v oblasti udržování folklorních tradic
- udržování lidových zvyků, krojů, písní a tanců
- ochrana památek a kulturních hodnot
- zřízení muzea moravské vesnice
- podpora a uchovávání starých řemesel
- vzdělávací akce pro děti a veřejnost
- environmentální program „ Tradice vesnice“
- péče o zařízení potřebné k provozování činnosti
- péče o životní prostředí
Zájemci o tuto činnost se mohou zúčastnit schůzek, které se budou konat
každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ d 17 do 18 hodin. „Čtyřlístek CZ“ přeje občanům
Letonic klidný a úspěšný rok 2013.
František Henrich
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Setkání s dechovkou
Ve snaze o změnu se letos kulturní komise snažila z tradiční přehlídky
dechovek udělat setkání přátel dechovky. Ukázalo se ale, že i tato změna
nepřiláká naše občany do krásného mysliveckého areálu na poslech
dechovkových kapel. Většina účastníků byla přespolních, někteří jezdí tradičně
do Letonic každý rok.
Vzhledem k tomu, že tato akce je finančně velmi náročná, bude třeba
přehodnotit názor. Buď tuto akci dotovat, nebo ji nedělat vůbec. Skutečností ale
je, že málokterá kulturní akce je zisková a názor, že kultura je drahá platí i zde.
Proto necháme na zvážení vedení obce, co doporučí pro příští rok.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

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.
V 2. pololetí r. 2012 jsme uvítali do života pouze tři děti, konaly se tři
svatby. Sedm občanů naší vesnice nás navždy opustilo.
Počet obyvatel Letonic k 10. 12. 2012 je 1408.
Lenka Liberová,
matrikářka

Tradiční setkání s důchodci
Beseda s důchodci se letos poprvé uskutečnila v novém sále Obecního
domu. Velká účast a veselá nálada byla dokladem toho, že změna pořádání
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v jiném prostředí v centru obce byla velmi užitečná. O dobrou náladu všech
zúčastněných se postarala dechová hudba Sebranka. Učitelkám mateřské školy a
jejich dětem patří poděkování za pěkné kulturní vystoupení. Dárky, v podobě
keramických zvonečků, které vyrobila členka kulturní komise paní Věra
Moudrá, jistě potěšily každého přítomného důchodce. Rovněž byly promítání
staré historické fotografie, u kterých si všichni zavzpomínali na své mládí a na
svůj život v rodné obci. Starosta obce seznámil se současným děním v obci a
s dalšími plány na příští rok. S veselou náladou se všichni rozcházeli
v podvečerních hodinách a těší se na další setkání.
Poděkování,
Děkuji všem, kdo se podíleli na besedě s důchodci - kulturní komisi OÚ,
starostovi za stručné seznámení s tím, co se v obci událo. Posezení v sále
Obecního domu bylo důstojné a společenské, veselé. Zahrála dechová hudba
Sebranka, při které si páry zatančily a při které si také všichni zazpívali.
Ještě jednou děkuji.
Marie Štuchalová
***
Nejkrásnějším
dnem
v listopadu
tohoto
roku
byl
pátek
9. 11. 2012, kdy nám, starším spoluobčanům, OÚ uspořádal tradiční besedu pro
důchodce. Všichni přítomní se cítili skvěle v příjemné atmosféře, která zde
panovala.
Na pěkném programu se také podílely děti z mateřské školy se svými
paními učitelkami. Starosta obce nám pak zpestřil společné chvíle zajímavými
snímky z naší obce. Potom vystoupila dechová hudba Sebranka, měli jsme
možnost si zazpívat a zatancovat.
Velkou radost nám udělaly keramické zvonečky, které vyrobila s dětmi z
naší školy paní Věra Moudrá.
Chtěli bychom všem, kteří se na této akci podíleli, z celého srdce
poděkovat, protože v našem věku jsme vděčno za každý krásný den, který
můžeme mezi sebou prožít.
Adéla Ledvinová
***
Komise školská, vzdělávací a sociálních služeb děkuje Zastupitelstvu
obce Letonice, že na základě jejího podnětu byla provedena revize dětských
hřišť a jejich následná oprava.
***
U příležitosti ukončení činnosti vedoucí obecní knihovny děkuje Obecní
úřad Letonice paní Zdence Padalíkové za dosavadní práci a do dalších let jí
přeje zdraví a osobní spokojenost.
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Malé vánoční zamyšlení
V Malém princi od Exupéryho je na vyprávěči - pilotovi požadováno, aby
nakreslil beránka. Ale ať kreslí, jak kreslí, malému princi se to nelíbí. Až teprve
když nakreslí bedýnku a řekne, že beránek je uvnitř, rozzáří se malý princ
uspokojením. "Přesně takhle jsem to chtěl. Jé, podívej, on usnul..." a sklonil se
nad obrázkem.
Kdyby žil malý princ v dnešním světě, tak ho pilot - vyprávěč vezme do
nejbližšího obchodu Toy R Us a koupí mu bečícího beránka s blikajícími očky.
A pokud utratí ještě pár dolarů navíc, tak ten beránek bude i chodit. Dokonalý
kus. Myslíte, že by takový beránek malého prince potěšil?
Nedávno si všiml můj známý, že si jejich vnuk nejvíce vyhraje s docela
obyčejnými věcmi. Dřívka, provázky, krabičky. Zmínil se mi o tom v emailu a
připsal geniální větu, kterou jsme znali již dříve, ale nějak upadla v zapomnění:
"Vypadá to, že čím je hračka věrohodnější, tím rychleji se omrzí."
Vzpomínám na své vlastní dětství. Měl jsem doma elektrický vláček dokonalou napodobeninu skutečnosti. Někdy jsem si s ním hrál, ale dodnes si
pamatuji, že to byla nuda. Dokonce taková, že jsem se musel do hry nutit.
Nejlépe jsem si vyhrál s dřevěnými kostkami a s čímkoliv, co mělo jen tvar
"jako".
Mohl bych na úvahu mého známého navázat a pokračovat, že děti, které
mají dokonalé hračky, vyrostou v jedince bez fantazie. S fantazií odchází i
schopnost vcítit se do druhého. Stanou se z nich povrchní konzumenti reklam,
návštěvníci wrestlingových zápasů, hltači kriminálek, hororů a hollywoodských
slátanin, zoufalci, kteří vyhledávají vzrušení v nebezpečných sportech, aniž si
uvědomují, že vzrušení i radost se dá najít mnohem jednodušeji a levněji. A je o
to bohatší.
Jak je možné, že jsme na tuto jednoduchou pravdu zapomněli? Protože
jsme všichni pod tlakem konzumní společnosti? Výrobci hraček pochopitelně
nechtějí dodávat do obchodů nenabarvené špalíčky dřeva a provázky, na
jednoduchých hračkách se nedá vydělat. A tak zaplňují regály barevně hýřivými
dokonalými modely čehokoliv. Vše je napěchované elektronikou a senzory a
blikavými světly. A přitom nám tvrdí, že to je to, co děti chtějí. A my jim to
věříme. Pro neštěstí našich dětí. Mrzačíme dětské duše v domnění, že pro ně
děláme maximum.
I kdybychom se proti tomu postavili, děti budou nejspíše vyžadovat to, co
vidí v televizních reklamách a co dostávají jejich kamarádi. Museli bychom
odstřihnout televize a zlikvidovat noviny a styk našich dětí s ostatními jejich
vrstevníky. Ne, nehlásám návrat do jeskyně. To už v tomto případě bohužel není
možné. Co tedy s tím? Přiznávám bez mučení, že sám nevím. Ale zkusme se nad
tím alespoň zamyslet.
Autor: Vladimír Stwora
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Myslivecký ples
se uskuteční v sobotu 12. 1. 2013 od 20 hodin v Obecním domě
Hraje KOZLOVKA
Kanec, srnec a další hodnotné ceny
Zvou pořadatelé

3. Obecní ples
se bude konat dne 26. 1. 2013 od 20 hodin v Obecním domě
Hraje SONET Blučina, předtančení
Srdečně zvou pořadatelé, přijďte se pobavit.

14. ročník soutěže

„O nejlepší slivovici“
9. března 2013 od 14 hodin v sále Obecního domu

Antonínské hody
se budou konat tentokráte o víkendu 14. až 16. června 2013
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Potěšte se z fotografií z vánočního jarmarku
a vystoupení dětí z naší mateřské školy

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK přejí
starosta, Rada obce, Zastupitelstvo obce
a pracovníci Obecního úřadu
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Vánoce jako od Lady,
pod stromeček poklady,
i kdyby to drobnost byla,
Vaše srdce potěšila.
V novém roce krásné žití,
ať i pro Vás hvězda svítí.

Příspěvky do jarního čísla LZ v r. 2013 zasílejte na OÚ Letonice
nejpozději do 31. 5. 2013.
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