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Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé …

Několik fotografií z rozsvěcování letonického vánočního
stromu ze dne 7. 12. 2013

Výstava betlémů v letonické knihovně
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
blíží se konec roku 2013 a já se stejně jako v loňském roce ohlédnu zpět,
jaký měl přínos pro naši obec a co se pro ni a Vás, občany, podařilo udělat.
V posledním Zpravodaji jsem na stejném místě zhodnotil, čeho jsme
dosáhli, a nastínil, na čem se pracuje a co by se mohlo a mělo realizovat. A toto
krátké bilancování bych si dovolil zopakovat, i když jste byli průběžně
informováni prostřednictvím Infokanálu KTV.
Z akcí, zahájených v minulém roce, zmíním odbahnění retenční nádrže ve
Šmolesích. Přes rozmary jarního počasí, které zdrželo dokončení díla, ji lze
považovat za přínos pro obec. Díky aktivitě Klubu přátel Šmoles, kteří tento
přírodní kout upravili a udržují vegetaci a pořádek v okolí rybníka, máme
vyhledávané místo vycházek a relaxace.
V jarních měsících byl na budově MŠ Letonice instalován solární systém
ohřevu vody. Pořízení zdroje obnovitelné energie bylo umožněno získáním
finanční dotace. V rámci údržby budov a zařízení, která obec vlastní z dřívější
doby, bylo provedeno několik rekonstrukcí a oprav. V budově mateřské školy,
která slouží již 32 let, byla nutná výměna části kanalizačních rozvodů a
stabilizace dělicí zděné příčky ve školní kuchyni.
Dále byly opraveny střechy garáží ve dvoře budovy Obecního úřadu a
sociálního zařízení Obecního domu. Náročnější se ukázala rekonstrukce topného
systému budovy bývalého nákupního střediska.
Významnou akcí, realizovanou opět z “dotačních peněz“, samozřejmě
s podílem obce, bylo zateplení tělocvičny při ZŠ Letonice. Na toto zhodnocení
navázala rekonstrukce vnitřního osvětlení a celkové vymalování všech prostor.
Jako každoročně část investic směřovala do základní školy. V suterénu se
konečně dočkala výměny podlahová krytina a stěny jsou opatřeny novým
obložením. V mateřské škole byla provedena běžná údržba a nutná výměna
nefunkčních zařízení a byly zakoupeny dvě kuchyňské linky do výdejny jídel.
Z významnějších akcí ještě připomenu rozšíření veřejného osvětlení
v ulici U Hřiště a opravu zdi hřbitova, která se nacházela v havarijním stavu.
Získání dotace z Operačního programu ŽP umožnilo zavedení
svépomocné likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Za tímto účelem jsme
obdrželi kompostéry, které jsou občanům bezúplatně zapůjčovány oproti
podpisu smlouvy, popř. rozmisťovány na veřejných prostranstvích obce.
Součástí projektu je rovněž pořízení motorového drtiče rostlinných odpadů. Ten
bude od jara využíván pro potřeby obce a občanů. Tímto řešením je sledováno
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snížení množství tuhého komunálního odpadu, likvidovaného nežádoucím
pálením nebo končícího nevhodně v popelnicích RESPONA.
Získání další dotace ze stejného programu umožnilo v rámci projektu
“Čisté Letonice“, zaměřeného na snižování prašnosti ovzduší, pořízení čisticího
stroje. Tento moderní, výkonný výrobek fy. KARCHER bude využíván k údržbě
a čištění chodníků, vozovek a veřejných prostranství a k provádění zimní
údržby.
V podzimních měsících byl opraven chodník v části ulice Osvobození.
Chodníkové těleso bylo v žalostném stavu a oprava byla již nutná. Proto je těžko
pochopitelný negativní postoj některých majitelů domů a vozidel v této ulici,
kteří neměli pochopení pro pohyb stavebních mechanismů a nebyli ochotni např.
změnit obvyklé místo parkování po dobu provádění prací. V této souvislosti
reaguji rovněž na dotazy a výtky občanů ohledně sklonu chodníku u dvou
nemovitostí v této ulici. Jedná se o problémová místa a řešení bylo možné pouze
kompromisem, na který majitelé domů razantně odmítli přistoupit a trvali na
uvedení do původního stavu. V tom jim muselo být dle legislativy vyhověno.
Nedávno ukončenou investiční akcí je zbudování cesty k ČOV – In line
přivaděč. Financování akce opět umožnilo obdržení dotace. Z prostředků obce
byla zpevněna polní cesta v ulici Úvoz v délce cca 170 m. Součástí tohoto díla je
realizace části opatření k odvodu srážkových vod.
Poslední stavební akcí tohoto roku, která bude pravděpodobně ukončena
až v jarních měsících, je “Realizace úspor energie – Obecní úřad Letonice“.
Finance byly získány rovněž ze SFŽP. Mimo to byly po dobu roku připravovány
a dopracovávány některé projekty, např. “Rekonstrukce koupaliště na koupací
biotop“ a “Komunikace u hřbitova“. Obě akce jsou projekčně a administrativně
náročné. V současné době je dokončován výkup pozemků.
Dále je připravován rozsáhlý projekt v rámci OPŽP “Obnova krajinných
struktur“. Jedná se o realizaci tzv. společných zařízení v návaznosti na
provedené pozemkové úpravy. Ještě jsou připraveny projekty “MŠ Letonice –
zahrada v přírodním stylu“ a “Obnova a zhodnocení přírodních ploch“.
V současné době připravujeme návrh rozpočtu na rok 2014 se snahou
zabezpečit řádné fungování obce a realizaci dalších projektů.
Z akcí zakomponovaných v plánu na rok 2014 uvedu pouze ty větší:
Pokračování v opravě chodníků, vybudování komunikace ke hřbitovu
s možností parkování, oprava mostu za ZOD, zřízení dětského hřiště v ulici
U Koupaliště, oprava schodů a zdi v prostoru hřbitova, další opravy a
rekonstrukce v Základní škole a Mateřské škole v Letonicích, rekonstrukce
pomníku na návsi.
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Ještě mi dovolte pár poznámek a informací:
 Ti z Vás, kteří navštěvují obecní knihovnu, jistě dáte za pravdu, že naše
knihovna prošla pozitivní změnou. Mimo obměny knih se stává součástí
kulturního dění obce. Jsou organizovány čtenářské akce pro děti a bylo
uspořádáno několik výstav. Tímto děkuji paní knihovnici za aktivitu,
která byla oceněna i v rámci Okresní knihovny Vyškov.
 V měsíci lednu bude v prostoru před prodejnou BALA umístěn
speciální kontejner pro sběr použitelného šatstva.
 Obec vydala platnou vyhlášku o zákazu podomního prodeje.
Nenechávejte se obtěžovat od podomních prodejců, oznamte jejich
přítomnost v obci na OÚ nebo volejte POLICII ČR, tel. číslo 158
(volání zdarma).
 Výběr místních poplatků – ZO projednalo na pracovním jednání, není
dosud schváleno. Nebyl předložen žádný návrh na zvýšení stávajících
místních poplatků. Po jednání ZO Letonice bude aktuální výše poplatků
zveřejněna obvyklým způsobem.
 V nadcházejícím roce vzpomeneme 100. výročí zahájení I. světové
války. Tato událost se významně dotkla i Letonic, 224 mužů bylo
odvedeno a 36 se již nevrátilo. Mimo opravy pomníku těchto obětí bude
uspořádána výstava. Prosím Ty z vás, kteří máte vhodné věci
k zapůjčení (fotografie, polní poštu apod.), sdělte toto na OÚ.
 Průjezd těžkých vozidel obcí. Mnohé z vás to trápí kvůli otřesům a
hluku. Není pravdou, že se tuto situaci nesnažíme řešit. Společně se
starosty Komořan a Dražovic bylo jednáno s kompetentními orgány a
organizacemi, bohužel bez kladného výsledku. Průjezdná silnice je
zařazena ve III. třídě a je určena k provozu tohoto druhu dopravy. Je
možná pouze represe v případě porušení platných předpisů.
Závěrem vám děkuji za spolupráci v letošním roce a přeji příjemné a
radostné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, úspěšné vykročení do roku
2014 a hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a životní optimismus.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Setkání s důchodci
Koncem kalendářního
roku bývá již tradicí
uspořádat
setkání
důchodců nad 70 let.
Také
letos
15.
listopadu se v sále
Obecního
domu
uskutečnila
beseda
s představiteli obce.
Členové
kulturní
komise pozvali kapelu
Sebranka, aby zpestřila toto setkání. Děti
z mateřské školy vystoupily s pěkným kulturním pásmem pod vedením svých
učitelek. Žáci výtvarného kroužku, s vedoucí paní Věrou Moudrou, zhotovili pro
seniory vánoční dárečky. Besedy se starostou obce se zúčastnilo asi 80
spoluobčanů, kteří měli možnost shlédnout pásmo starých filmů ze života obce a
fotografií z historie obce. Součástí tohoto setkání byla výstava obrazů našeho
rodáka pana Josefa Zourka. Komise děkuje všem spoluobčanům, kteří zapůjčili
vystavené obrazy. S dobrou náladou a plni dojmů se všichni rozcházeli až
v podvečerních hodinách do svých domovů.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

Výstava obrazů našeho rodáka
Na tradičním setkání s důchodci se uskutečnila výstava obrazů našeho
rodáka, lidového malíře Josefa Zourka, alias Pepy Krajana. S tímto nápadem
přišli paní Violeta Křivánková a pan Jaroslav Zobal. Podařilo se zajistit
35 obrazů z jeho tvorby, které vlastní a zapůjčili naši spoluobčané. Výstava
pokračovala ještě v neděli pro veřejnost, účast byla velmi dobrá. Kopie těchto
obrazů budou později vystaveny v některém obecním zařízení jako trvalá a
historická památka na tohoto malíře.
Pan Josef Zourek se narodil v roce 1910 v Komorově u Chvalkovic, kde
jeho rodiče sloužili na statku. Celá rodina se pak vrátila do Letonic a bydleli
v dnes již neexistujícím domku v ulici Josefa Rotrekla. Josef Zourek se oženil a
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vychovali se svou ženou Martou syna Ladislava. Bydleli v ulici Dražovská
č.210. Měl tři sourozence, bratry Františka a Antonína a sestru Marii provdanou
Skoupou. Vyučil se zedníkem, ale protože trpěl silným astmatem, začal malovat.
Věnoval se malbě v rodinných domcích, maloval obrazy v průjezdech a
chodbách. Velmi známé jsou jeho klasické obrazy, krajinky, zátiší a myslivecké
motivy. Obrazy maloval k různým příležitostem, jako jsou svátky, narozeniny a
svatby. Škoda, že se zachovala pouze jediná malba v průjezdu paní Jarmily
Setínkové.
Pan Josef Zourek zemřel po dlouhé nemoci 10. 2. 1967 a byl pochován na
našem hřbitově.
Jaroslav Zobal

Obecní ples
Měsíc leden bývá obdobím plesů. Také letošní rok nezůstala naše obec
pozadu. Po tradičním mysliveckém plese se uskutečnil 2. ročník obecního plesu
v novém sále obecního domu. Hojná účast, kvalitní kapela Sonet Blučina a
bohatá tombola, svědčí o tom, že o tento ples bývá velký zájem. V průběhu
večera vystoupila skupina mladých tanečníků a místní skupina holek z Nové
s exotickým vystoupením. Právě jim je třeba poděkovat za jejich vystupování na
kulturních akcích v obci i za vzornou reprezentaci mimo obec. Poděkování patří
i našemu spoluobčanovi Jirkovi Šmedkovi za větší finanční příspěvek při
placení vstupného. Tato částka byla použita pro potřeby škol v naší obci.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

Ze života základní školy
V pondělí 2. 9. 2013 začal nový školní rok nástupem 17 žáků do 1. třídy.
Kuriozitou bylo setkání tří párů dvojčat. Díky této zvláštnosti o naší škole psaly
i Vyškovské noviny.
Během letních prázdnin probíhala celková rekonstrukce tělocvičny –
výměna oken, zateplení a nová fasáda, vymalování, nová světla.
V říjnu naši školu navštívili zdravotníci Rychlé záchranné služby Kyjov.
Záchranáři předvedli poskytnutí první pomoci a žáci si mohli prakticky nové
znalosti vyzkoušet. Žáci naší školy vystoupili s programem na výstavě „Ovoce a
zeleniny“, kterou pořádali místní zahrádkáři. Žáci 4. třídy absolvovali dopravní
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výchovu na dopravním hřišti ve Vyškově. Navštívili jsme také výstavu „Příroda
Bučovicka“ na zámku v Bučovicích. Velmi podařený byl výlet do Planetária
v Brně. Zrekonstruovaná hvězdárna umožnila žákům nahlédnout do vesmírného
prostoru. Tradiční rozsvícení vánočního stromu proběhlo 7. 12. 2013 za zpěvu
koled a vánočních písní žáků naší školy.
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 proběhl „Vánoční jarmark“, na kterém děti
prodávaly své výrobky, rodiče si mohli prohlédnout vánočně vyzdobenou školu
a nasát příjemnou atmosféru.
Za všechny žáky i kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice přejeme klidné
prožití Vánoc a hodně úspěchů v roce 2014.
Jana Spáčilová, ředitelka školy
Literární tvorba žáků 3. třídy
Jáchym Karbula, Květoslava Anna Beránková, Eliška Bárková
Máme rádi Mikuláše, máme rádi Anděla,
Bojíme se čertíků, že nám strčí do pekla.
Nemusíme se báti, stačí čertům zazpívati.
A když jim to nestačí, tak se s nima zatočí.

Práce našich dětí v keramickém kroužku
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Vánoční lidové zvyky
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Pro většinu lidí
nejpůsobivějšími svátky právě kvůli silným rodinným tradicím a vazbám. Pro
dospělé obnášejí řadu povinností, ale děti se už od začátku prosince nemohou
dočkat Štědrého dne. Také u nás, v mateřské škole, žijeme přípravami na vánoce
a zimní radovánky. Správnou atmosféru navodíme výzdobou celé mateřské
školy, povídáním o nadcházejících svátcích, přípravou besídky pro rodiče a
vystoupením při rozsvěcení vánočního stromu, abychom všem ukázali, co
všechno jsme se v mateřské škole naučili. Seznamujeme se s tradicemi vánoc a
jejich významem. Některé ze zvyků vám připomeneme:
Házení pantoflem
Ráno, před Štědrým večerem hážou neprovdané dívky přes rameno pantofel.
Pokud špička ukáže ven ze dveří, dívka se příští rok vdá.
Třesení bezem
Kde se nehází pantoflem, tam vybíhají dívky na zahradu, třesou stromkem a
říkají: Třesu, třesu bez. Ozvi se mi pes! Odkud se ozve štěkání, tam se dívka
příští rok vdá.
Štědrovečerní večeře
Stolovníků by měl být vždy lichý počet. Jedno místo by mělo zůstat volné pro
případné potřebné příchozí. Jedna osoba by neměla být z domácnosti, a měla by
symbolizovat pomoc ostatním lidem.
Rybí šupiny
Vyčištěné a suché šupiny z vánočního kapra najde každý stolovník pod talířem.
Pokud je bude nosit v peněžence, nebude mít nedostatek peněz.
Krájení jablka
Kolmo k ohryzku se rozkrojí jablko. Pokud je uvnitř zdravé, bude příští rok
krájející osoba zdravá.
Loupání ořechů
Tři rozloupnuté ořechy symbolizují zdraví stejně jako rozkrojené jablko. Jsou-li
jádra dobrá, bude osoba zdravá.
Lití olova
Olovo nebo vosk roztavený na lžíci se naleje do hrnce s vodou. Z jejich tvaru se
hádá budoucnost.
Svíčky ve skořápkách
Každý opatrně rozloupne vlašský ořech a do prázdné poloviny vloží malou
svíčku. Všichni je ve stejnou dobu zapálí a položí na hladinu vody v míse, vaně,
hrnci… Podle toho, jak se k sobě budou skořápky přibližovat a vzdalovat,
případně jak rychle dohoří svíčky, se dá usuzovat budoucnost. Každá svíčka
symbolizuje svého majitele.
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Některé z těchto lidových zvyků pravděpodobně znáte a děláte doma.
Dětem tak přiblížíte život našich předků a zpestříte sváteční dny.
Zaměstnanci mateřské školy, Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a
správné vykročení do nového roku 2014.
Miroslava Lefnerová, ředitelka mateřské školy

Z činnosti společenských a zájmových organizací
Rok 2013 se u zahrádkářů vydařil
Svoji činnost zahájili zahrádkáři v měsíci únoru 2013 a to výroční
členskou schůzí s téměř 100 procentní účastí za přítomnosti starosty obce a
zástupce územní rady Vyškov. V měsíci březnu zajistili dovoz 920 kg sadbových
brambor z Vysočiny pro občany a poté provedli celkem 3 přednášky v dámském
klubu o bramborách, květinách a škůdcích.
V měsíci dubnu ve spolupráci se ZŠ byla vyhlášena výtvarná soutěž pro
děti v pěti kategoriích na téma Zahrádka očima dětí. Vítězové jednotlivých
kategorií byli odměněni diplomy a hodnotnými cenami. Absolutním vítězem pak
se stala ČERVINKOVÁ Natálie z 2. třídy před Danielem KUBÍČKEM z 1. třídy
a Lucií KŘIVÁNKOVOU ze 4. třídy. Pozoruhodné na této akci bylo zjištění, že
více jako polovina dětí malovala na zahrádce, mimo jiné, bazén.
V měsíci květnu pak byla provedena dětem na ZŠ přednáška o přírodě
zakončená soutěžním testem a předáním cen pro vítěze. Za uskutečnění této
práce s dětmi, která je prioritou zahrádkářů, patří poděkování vedení zdejší ZŠ.
V měsíci červnu pak zahrádkáři uspořádali soutěž na hřišti pro ženy, muže a děti
na téma „Co ještě nevíte o přírodě aneb Letonický tuplák“. Soutěž se skládala ze
dvou částí a to o znalostech přírody a poté v pití piva a limonád na čas. Soutěže
se zúčastnilo celkem 48 soutěžících, vítězové jednotlivých kategorií obdrželi
diplomy a věcné ceny. Jen pro zajímavost- u mužů zvítězil PELKA Zbyněk,
který vypil pivo za 6,03 vteřiny, dále Václav ZOUREK za 7,14 vteřiny a na 3.
místě skončil MIHALÍK Michal -předseda TJ, který vypil pivo za 8.04 vteřiny.
V roce 2013 zahrádkáři uspořádali dva velmi zdařilé zájezdy a to v květnu na
FLÓRU Kroměříž a v říjnu na HORTIMEX Olomouc. 2. a 3. listopadu 2013 pak
byla uspořádána výstava OVOCE a ZELENINY, kde bylo vystaveno 235 vzorků
a kterou navštívilo 280 občanů. V pondělí pak přišli shlédnout výstavu i děti z
MŠ a ZŠ. A že se výstava líbila, svědčí i mimo jiné obdržený email z Brna, kde
ing. Lokaj píše: „Zdravím Letoňáky i krásnou výstavu zahrádkářů a hezké
vystoupení studentíků ZŠ.“ Výstava byla zpestřena velmi krásným pásmem
písní a básní o zahrádkách, které předvedly děti ze ZŠ, oblečené za zahrádkáře,
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za což sklidily velmi bouřlivý potlesk. Zahrádkáři zajištovali i tento rok
moštování ovoce, kdy bylo k30. 10. 2013 zmoštováno 2 800 kg jablek. V tomto
roce bylo investováno do moštárny 3 000 Kč, příští rok se plánuje vymalování
moštárny a nákup nových úklidových pomůcek.
V současné době mají zahrádkáři 43 členů z toho 22 žen a 21 mužů.
Výbor ZO se v tomto roce sešel celkem na 8 řádných schůzí s 97% účastí. Velice
nás těší zájem o práci v naší organizaci. Svědčí o tom skutečnost, že za uplynulé
2 roky bylo přijato 15 nových členů.
Co nás čeká v roce 2014?
Především to bude 2. března slavnostní výroční schůze ke vzniku 50.
výročí ZO ČZS v Letonicích. Při této příležitosti si připomeneme nezištnou a
obětavou činnost členů, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj ČZS v Letonicích,
pracovali mnoho let pro ČZS, vykonávali funkce a často byli duší všeho dění v
ZO. Je dost takových členů, kteří sebe nikdy ze skromnosti nenavrhli na
ocenění, ale jejich dlouholetá práce si to zaslouží. Toto jubileum je příležitostí to
napravit. Proto výbor ZO podal návrhy republikové radě v Praze na udělení
svazových ocenění u dosud zakládajících žijících členů.
Na závěr bych chtěl jménem výboru ZO ČZS v Letonicích popřát všem
zahrádkářům a občanům v naší obci pevné zdraví, abychom si vážili každé
volné chvilky, kterou strávíme v kruhu svých nejbližších, s rodinou, či s přáteli a
to nejen o Vánocích, ale během celého roku 2014. Aby každý z nás v dnešní
uspěchané době se dokázal pozastavit a zamyslet se nad žebříčkem životních
hodnot a třeba se radovat i ze zdánlivě obyčejných maličkostí.
Miroslav Skoupý, za výbor ZO ČZS v Letonicích

Myslivecké sdružení Letonice
Od posledního vydání Letonického zpravodaje uplynula již celá řada
týdnů. Blíží se konec roku 2013, což znamená poohlédnout se za uplynulým
obdobím, a zhodnotit činnost Mysliveckého sdružení a práci jeho členů.
Ke konci letošního roku čítá Myslivecké sdružení celkem 26 členů,
bohužel jsme se nedávno museli rozloučit s dlouholetým předsedou panem
Josefem Zourkem, který naše řady navždy opustil. Čest jeho památce.
12. ledna 2013 uspořádalo Myslivecké sdružení II. myslivecký ples, který
se konal v příjemném prostředí Obecního domu, k tanci hrála oblíbená kapela
Kozlovka pod vedením pana Franka. Byla připravena bohatá tombola, zaznělo
myslivecké slavnostní troubení. Hojná účast a spokojenost plesových hostů
svědčí o tom, že i v Letonicích se umí lidé bavit. V tradici pořádání
mysliveckých plesů hodláme nadále pokračovat. Všichni jste zváni na náš další
ples, který se bude konat v sobotu 11. ledna 2014 ve všech prostorách Obecního
domu v Letonicích.
11

V únoru došlo ke změnám ve složení výboru Mysliveckého sdružení a to
na volební členské schůzi, která se konala dne 1. února 2013 v zasedací
místnosti obecního úřadu. Následně byla dne 21. února 2013 svolána Valná
hromada Honebního společenstva, kde taktéž došlo ke změnám ve složení
výboru Honebního společenstva, a byla uzavřena nová nájemní smlouva o
užívání honitby mezi Honebním společenstvem Letonice a Mysliveckým
sdružením Letonice na dobu dalších deseti let.
Dne 3. května 2013 uspořádalo Myslivecké sdružení v areálu Cihelna
taneční večer se skupinou ROCK SET. I přes nepříznivé počasí lze říci, že se
akce vydařila, a přítomní hosté vyslechli kvalitní muziku v podání uvedené
kapely.
Měsíc červen je označen za měsíc myslivosti a ochrany přírody. V roce
2013 jsme si taktéž připomenuli 90. výročí založení Českomoravské myslivecké
jednoty a to uspořádáním zdařilé výstavy v myslivecké chatě v Cihelně. Kromě
dobových fotografií a trofejí zvěře byly vystaveny lovecké zbraně a myslivecké
potřeby. Pro děti základní a mateřské školy byl připraven program, kdy shlédli
ukázku výcviku loveckého psa a vyzkoušeli střelbu na terč ze vzduchovky.
S příchodem podzimu nastala také hlavní lovecká sezona. V letošním roce
myslivecké sdružení nenakoupilo káčata kachny divoké pro jejich odchov na
rybníku v lokalitě Vrbky. V roce 2014 však plánujeme v odchovu kachny
divoké pokračovat tak jako v minulých letech. Vzhledem k nízkým stavům
drobné zvěře byl v letošním roce uskutečněn dne 2. listopadu pouze jeden
společný hon na drobnou zvěř, na kterém se ulovilo celkem 27 bažantů a 6
zajíců. Druhý hon plánujeme na 28. prosince 2013. Nyní se připravujeme na
zimu, která však dosud váhá se svým příchodem. Po revíru jsme rozvezli řepu
zakoupenou od firmy ZEMO Bohaté Málkovice. Máme zajištěno krmení
v podobě obilí a kukuřice, seno pro zvěř na zimu si obstarává každý člen
Mysliveckého sdružení sám. Uvedl jsem, že myslivecké sdružení zakoupilo a
rozvezlo po revíru řepu pro zvěř. Je až s podivem kam zajde lidská chamtivost,
když druhý den po rozvozu řepy „letoničtí“ občané objížděli místa, kam byla
řepa rozvezena a tuto nakládali do svých vozidel a odváželi. Setkáváme se ale i
s takovým bezohledným jednáním, jako je úmyslné ničení mysliveckých
zařízení. Slovo „úmyslné“ je v tomto případě na místě - byla nám poškozena
kazatelna v lokalitě padělská cesta, která byla vyvrácena a shozena na zem, dále
byl úmyslně a zcela záměrně poškozen posed v lokalitě U Krbu a dřevěný
mostek přes potok v lokalitě Palášek. V neposlední řadě byl zcela nesmyslně
přecvaknut řetěz zajišťující vstupní bránu do areálu v Cihelně. Pro mnoho z Vás
kdo čte tyto řádky je to nepochopitelné a zlomyslné jednání, pro někoho pocit
„vítěze“ – každý nechť si to přebere, jak umí.
Členové Mysliveckého sdružení odpracují 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 byla provedena výměna vstupních dveří do chaty za dveře
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plastové a další opravné a udržovací práce, včetně zajištění dřeva na topení.
V příštím roce počítáme s výmalbou interiéru chaty a výstavbou opěrné zídky ve
svahu pod přístupovou cestou. Vše ovšem bude záležet na finančních
možnostech, neboť jsou plánovány i další výdaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné svátky vánoční a
šťastný a úspěšný nový rok 2014.
Bc. Martin Kohoutek, předseda Mysliveckého sdružení Letonice

Co znamená kultura v obci?
O tom by se dalo docela dobře polemizovat. Pro někoho je to vydařená
taneční zábava, pro někoho pěkné divadelní představení, pro dalšího posezení u
cimbálu, skleničky vína nebo i dobré slivovičky. Pro mnohé z nás to může také
znamenat podívat se v televizi třeba na romantický film. Pro dospívající mládež
zase sedět dlouhé hodiny u počítače.
A co naše vesnice? Dle mého názoru by se dalo říci v uvozovkách „ A furt se
něco děje“.
Ať už je to Myslivecký nebo Obecní ples, Ostatková zábava, Košt
slivovice, Slet čarodějnic i tradiční Letonické hody. Pro děti zase zahájení a
ukončení prázdnin v místním hájku. Nemůžeme opomenout Podzimní slavnosti
a již dobře zaběhlou Kateřinskou zábavu. Mezi kulturní akce patří i setkání
s důchodci, rozsvícení vánočního stromu a mnoho dalších nejmenovaných akcí,
které pořádají zájmové organizace pro děti a dospělé.
Zdá se Vám to málo nebo moc? To nechávám na zvážení každého z Vás.
Je jen velká škoda, a posledních pár roků to pozoruji stále víc, že zájem o
kulturní akce v naší obci upadá! Kde jsou ty doby, kdy si lidé udělali čas na to,
aby nedělní odpoledne strávili spolu se sousedy a známými u pěkné písničky, při
dobrém vínečku? Uvědomujeme si, že nás kdysi něco spojovalo? A nebyla to
televize ani počítače. Že jsme se dokázali zastavit, zasmát a třeba i poplakat nad
radostmi a starostmi druhých? Není to škoda? Nevymlouváme se jen na dnešní
uspěchanou dobu? Zkusme se alespoň o Vánocích na chvíli zastavit a zamyslet
se nad tím. Ať nám nejsou lhostejné osudy druhých. Mějme čas, lásku a
pochopení pro všechny.
Věra Moudrá, kulturní komise

Letmé ohlédnutí za prací MS ČČK v tomto roce
Místní skupina ČČK v Letonicích se v tomto kalendářním roce dobře
zhostila úkolů, které si vytýčila 17. ledna na výroční členské schůzi. Největší
rozsah práce jsme věnovali dětem, pro které byly uspořádány besedy a soutěže
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v MŠ a ZŠ a krásné akce Cesta kolem světa (7. 7. 2013 na zahájení prázdnin) a
Lampionový průvod k začátku nového školního roku. Příjemná byla pomoc
našich hasičů při zajišťování občerstvení. Děti jsme zapojili spolu se školou také
do přípravy a účasti v Soutěži mladých zdravotníků, kde se probojovaly až do
krajského kola v Blansku. Zde se naše dětské družstvo umístilo na pěkném 4.
místě, což velmi oceňujeme, neboť děti byly teprve třeťáci a podobné soutěže se
účastnily poprvé. Jejich znalosti a šikovnost se pod vedením paní Věry Moudré
budou dále rozvíjet a nezbývá nám než poděkovat a popřát další úspěchy.
Členky ČČK také několikrát pracovaly na úpravě záhonu na hřbitově a
v okolí pomníku na návsi a ve prospěch občanů se podílely na mnoha akcích
pořádaných obcí.
Charitativní část naší práce představují příspěvek pro lidi postižené živelní
pohromou a tradiční Vítr v šatníku, kde se i letos sešlo množství oděvů a další
pomoci pro lidi v nouzi. Nedílnou součástí je i dárcovství krve a podíl na
Tříkrálové sbírce. Všem dárcům patří naše poděkování.
Pro členy i ostatní zájemce jsme uspořádali 24. 8. 2013 velmi zajímavý
výlet do Teplic nad Bečvou, kde účastníci poznali přírodní pozoruhodnosti
Hranickou propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně, prohlédli si město Hranice
se zámkem, barokním kostelem a synagogou. Završením výletu se stala naše
návštěva hradu Helfštýn při příležitosti 25. ročníku kovářského fóra Hefaiston,
kde jsme mohli obdivovat dovednosti kovářských mistrů z různých zemí a na
mnoha stáncích také výsledky práce jiných řemeslníků.
Letošní Kateřinská zábava byla rovněž velmi zdařilá a myslím, že všichni,
kteří se přišli 23. 11. 2013 do sálu Obecního domu pobavit, nelitovali. Zde chci
vyjádřit velké poděkování všem sponzorům a členkám ČČK, kteří k úspěchu
celé zábavy velkou měrou přispěli a nelze zapomenout s díkem i na dětské a
dospělé tanečnice, které průběh zábavy obohatily svým vystoupením.
Bohatá činnost, kterou podrobně zhodnotíme na výroční členské schůzi
v lednu 2014, může být tak úspěšná a rozsáhlá díky ochotě a pracovitosti členek
výboru a mnoha dalších členek naší místní skupiny ČČK, také však díky
finančnímu příspěvku zastupitelstva obce a ochotě vedení ZŠ a MŠ s námi úzce
spolupracovat. Všem výše uvedeným za jejich podíl na naší práci děkuji a přeji
nejen jim, ale i ostatním spoluobčanům radostné Vánoce a šťastný nový rok
2014.
PhDr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Orlovna 1933-2013 a co dál
Většina z Vás, čtenářů tohoto zpravodaje znáte historii tohoto objektu,
který byl od roku 1933 do roku 1950 Orlovnou, v létech 1950-2012 Sokolovnou
a od roku 2012 opět Orlovnou. Ať nesl objekt jakýkoliv název, vždy sloužil
občanům Letonic. A aby tomu bylo i po roce 2013, stejně jako se snažili a
pracovali generace před námi, ať už členové Orla nebo Sokola, museli jsme se
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za uplynulé dva roky hodně snažit a pracovat. Podařilo se odstranit havarijní
stav kanalizace a ploché střechy včetně provedení jejího zateplení, upravit
povrch dvora a zabránit dalšímu vlhnutí stěn, rekonstruovali jsme sociální
zařízení v 1. patře doplněné o sprchu a přebalovací pult pro miminka, je
vyměněný kotel ústředního topení v hale, okna na Orlovně, rekonstrukcí prošla
elektroinstalace, vč. instalace nového osvětlení a požárně-bezpečnostních prvků.
Že nás čeká ještě spousta práce, dobře víme (zateplení stropů, výměna oken
v hale a v zasedačce, pořízení chybějícího vybavení, nové sociální zařízení k
šatně, …). Pokud bude pro koho a nezůstaneme na to sami, zvládneme i toto.
Do konce roku 2013 dokončíme opravy, na které objekt čekal minimálně
25 let a díky kterým se do haly mohou vrátit jak tradiční sporty - malý fotbal,
volejbal, tak nově i florbal, badminton a tanec. Zasedací místnost v 1. patře se
již dnes stává víceúčelovou místností, kde se kromě zdravotního cvičení a
činnosti mládežnického oddílu stolního tenisu, pořádají vzdělávací semináře a
konference, pro které bylo třeba pořídit nové rychlerozkládací stoly a
stohovatelné stoličky.
Věříme, že takto obnovený a vybavený objekt se svými víceúčelově
vybavenými prostory opět umožní pořádání kromě sportovních, také rodinných,
kulturních a společenských akcí, což bylo cílem stavitelů, kterým jsme byli
jakožto pokračující generace údržbou tohoto objektu povinováni. Za finanční
podporu, které se nám dostávalo po čas oprav, děkujeme Jihomoravskému kraji,
obci Letonice, Klapilově župě Orla, Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy. Za odvedenou práci zúčastněným řemeslníkům a všem
brigádnicím a brigádníkům, bez jejichž pomoci bychom obnovu nezvládli.
DĚKUJEME.
V případě zájmu o bližší informace, či možnosti seznámení se s objektem
a jeho prostory pro případný pronájem, se obracejte na pana Pecla,
tel. 774 051 248.
Všechno nejlepší v roce 2014, dobré zdraví a pohodu čtenářům tohoto
příspěvku a všem občanům Letonic přeje jednota Orel Letonice.

Jiří Pecl, Orel Letonice
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Větrnické zastavení-MEMENTO …… projekt, který když končí,
mnohé začíná
Když jsme se v našem letonickém sdružení PROCYON v roce 2012
rokem zabývali myšlenkou, jak pomoci Větrníkům, rozhodli se pro formu
projektu s výše uvedeným názvem. Málokdo věřil, že námi v této oblasti prvně
zpracovávaná žádost na Revolvingový fond ministerstva životního prostředí
ČR, uspěje mezi žádostmi ostatních žadatelů z celé ČR. Podařilo se a my si
mohli i díky finanční pomoci z rozpočtu obce Letonice, ověřit naši připravenost
na náročnou administraci a na vlastní realizaci na papíře předem naplánovaných
aktivit. Ve skrytu duše jsme také věřili, že tímto projektem můžeme pomoci
i sami sobě.
Rozdělení aktivit konaných od března do prosince 2013 ve vazbě na
počasí se ukázalo jako správné a my tak mohli díky krásnému létu uskutečnit
časově nejnáročnější aktivitu – vystavět ekoturistické odpočívadlo Jarmilku.
Nejen celovíkendová dřina, radost z výsledku společné práce a nová přátelství
zpečetěná potem, případně někdy i krví z drobných poranění, ale také úchvatné
západy slunce a východy měsíce, či nocování pod hvězdami posetým nebem, to
byly vzácné prožitky, za které jsme projektu vděční a které nám byli největší
odměnou.
Společná, veřejnosti přístupná
jarní
besedování
s lektory, které jsme doposud
neznali, nás nejen přivedla do
společnosti lidí, kteří vědí o
Větrnících mnohem víc než my,
ale také k našim sousedům z naší
obce
a
lidem
z okolních
partnerských obcí Kučerov a
Podbřežice, kterým není osud
Větrníků lhostejný. Zejména
z těchto lidí se nám posléze
podařilo mnohé získat nejen pro
vlastní ochranářské práce po čas roku na mýcení křovin a sečení luk, ale také
pro následné odborné vzdělávání v rámci přípravy budoucích průvodců a strážců
naší Národní přírodní rezervace. Díky projektu jsme pro ně dokázali zajistit také
nezbytné, téměř profesionální vybavení na údržbu a průvodcovskou činnost.
O výsledky našich aktivit se na závěr projektu chceme podělit se všemi, kteří se
budou chtít s nimi seznámit. Možnost dostanou jednak prostřednictvím
elektronického prostředí na adrese : www.procoynletonice.cz/projekty, ale také
prostřednictvím tištěných materiálů, které budou prostřednictvím partnerských
obcí a informačních center distribuovány veřejnosti. Průvodcovský manuál, jak
název napovídá, je určen zájemcům o komplexnější a hlubší informace, zatímco
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leták je připraven pro širokou veřejnost a turisty, jako základní pomůcka a
informace o Národní přírodní rezervaci, jejím bohatství a také o službách
poskytovaných v okolních obcích, kde jsou vytvořena nová TIM - turistická
informační místa s informačními panely a mapami území.
A pro koho že náš projekt byl určen zejména a na koho jsme po celou
dobu přípravy a realizace projektu mysleli? Na nadcházející generaci, na naše
děti, které se zapojily vzděláváním v rámci přívesni-ckého tábora a pomocí při
vlastní údržbě rezervace. Věříme, že zajímavé pexeso s tématikou broučků a
květin jim, stejně jako mnohým dospělákům, zpříjemní jejich společné chvíle, a
také že zvýší úroveň znalostí a veřejného povědomí o kráse a jedinečnosti naší
Národní přírodní rezervaci, která potřebuje naši pomoc, stejně jako celá naše
společnost - proto M E M E N T O.
Všem, kteří nám pomáhali tento projekt úspěšně zrealizovat, děkujeme a
všem Vám, kteří tento článek čtete, přejeme po čas vánočních svátků vzácný
prožitek blízkosti druhých, podobný tomu betlémskému.
Předseda PROCYON, o.s. a zastupitel obce
www.procyonletonice.cz

Příroda nám poskytuje neopakovatelné scenerie, které mnohdy vůbec
nevnímáme. Některé obce, aby přiblížily člověka přírodě, vyhlašují různé
soutěže, zvláště pro mládež. Jednou z nich je akce STROM ROKU.
I v našem katastru by se našla místa nebo objekty, které zasluhují naší
pozornosti. Mne zaujala obrovská vrba u potoka na pokraji Šmoles. Stáří tohoto
stromu odhaduji nejméně na 150 let. Obvod v prsní výšce kmene činí 480 cm.
Celková hmotnost s mohutnou rozvětvenou korunou představuje několik m3
dřevní hmoty. Kmen je již také zasažen hnilobou a bylo by třeba jeho svázání
obručí, aby se předešlo možnému rozlomení. Myslím si, že uvedený objekt si
zaslouží nejen název Strom roku, ale i označení CHRÁNĚNÝ STROM.
Máte také Vy někde svůj strom?
Josef Mlátilík

… plochu v sousedství obchodu pí. Bajerové nelze chápat jako
parkoviště? Jde o rozcestí s místními komunikacemi, kde je proto
parkování zakázáno.
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Příprava na jarní soutěže a ME
Jarní dietní přípravu na soutěže jsem začal 14. 1. 2013 s váhou okolo 95
kg. Trénoval jsem 6x týdně ve fitku v Bučovicích a do jídelníčku jsem zařadil
jen rýži + kuřecí, hovězí maso, výjimečně rybu + kvanta zeleniny. Samozřejmě
náročné tréninky + každodenní kardio (šlapání na kole) minimálně 45minut.
Koncová soutěžní váha 82,5 kg a první soutěž mistrovství Moravy a Slezska ve
Zbýšově, kde jsem skončil druhý za lépe symetrickým závodníkem. Týden nato
v Praze se konalo mistrovství české republiky, kde jsem opět skončil druhý za
tím stejným závodníkem jako o týden dříve. Pak mě čekalo o dva týdny později
tj. 10. 5. 2013 mistrovství Evropy v Moldávii v kategorii do 80 kg. Forma byla
ještě lepší než na mistrovství republiky, avšak ve velké a silné konkurenci to
nestačilo a já nepostoupil do finále. Tím pro mě soutěžní rok skončil a nyní
odpočívám a budu nabírat další svalovou hmotu, abych vylepšil svoje slabé
partie.
Tímto děkuji obci Letonice, za přispění menší finanční částky na přípravu
na kulturistické soutěže.

Mirek Hanák
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Vzácná návštěva v Letonicích
Na pozvání p. Antonína Moudrého dne 21. 7. 2013 přijela na pozvání do
naší obce herečka paní Gabriela Vránová se svým manželem a bratrem.
Setkání se uskutečnilo v sále Obecního domu za účasti starosty obce a paní
Ludmily Navrátilové se synem Antonínem, který pořizoval snímky. Starostou
obce byli naši hosté pozváni do místní knihovny, kde se paní Vránová podepsala
na pamětní list, který je i s její fotografií umístěn v naší knihovně. Velice se jí
líbila a prohlédla řadu vzácných knih. Hosté se ve večerních hodinách rozloučili
s tím, že toto setkání není poslední.
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Oslava osvobození obce
Dne 27. 4. 2013 se za účasti občanů konala oslava 68. výročí osvobození
naší obce slavnou Rudou armádou. U památníku na návsi obětem I. a II. světové
války byla položena kytice. Při této příležitosti byla odhalena pamětní deska
Lípa míru. Odhalením pamětní desky byl pověřen občan p. Antonín Moudrý.
Tuto Lípu míru dne 9. 6. 1946 v odpoledních hodinách zasadili naši mladí
občané. Byli to Miloš a Jaroslav Jandlovi, kteří v té době vykonávali dvouletou
vojenskou prezenční službu, a Vojtěch Jandl v uniformě TJ Sokol. Za děvčata se
účastnila Marie Černá-Moudrá, Cecilie Kachlíková-Jandlová a Ludmila ČernáSkřivánková.
Této slavnostní události se účastnili funkcionáři obce a organizací a
mnoho mladých lidí a občanů. Tato Lípa míru pochází z letoňského Hájku.
Slavnostní projev pronesl starosta obce ing. Jiří Skokan. Odtud se účastníci
odebrali na místní hřbitov, aby uctili památku položením kytic těm hrdinům,
kteří při osvobození naší obce položili své životy. Projev přednesl předseda
KSČM s. Mlátilík Josef.

Antonín Moudrý

Chtěla bych touto
cestou poděkovat
všem, kteří si na
mne 10. 12. 2013 vzpomněli a popřáli mi k mým sedmdesátým narozeninám.
Jsem vděčna za každé dobré slovo a za každou pomoc. Můj boj se zákeřnou
nemocí trvá už deset let a občas je to velmi těžké. Proto přeji všem
spoluobčanům do Nového roku především hodně zdraví, to je v životě
nejdůležitější, a osobní spokojenost.
Ljubica Němcová
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu v Letonicích za sebe, a myslím,
že i za mnohé občany:
 za dokončení akce „Šmolesy“ a zpětný převoz ryb do vyčištěné nádrže.
Podmínky pro ryby se vyčištěním nádrže zlepšily, ke spokojenosti
mladých i starších rybářů. Provozování rybářského koníčka je v současné
době aktuální. Zároveň i pro mladé, které odpoutá rybářství od obrazovky
PC, se může ze záliby stát i povolání.
 za bezplatné zajištění komposterů pro občany. Je jen smutné, že mnozí
nepochopili účelnost této akce, a nadále za zahradami zakládají černé
skládky či ohniště. Tyto na cestách kolem zahrad obec škaredí, cesty jsou
pak neprůjezdné.
 V neposlední řadě za zbudování nových chodníků pro občany. Věřím, že
se dokončí v roce 2014 ulice Osvobození.
Přeji všem občanům zdraví a štěstí v roce 2014.
Drahomíra Rotreklová

Upozornění
Rád bych touto cestou upozornit na stav lesních cest a stezek
v Letonickém hájku. Tyto cesty v něm existovaly desítky let, už za dětství
našich rodičů a prarodičů. Nyní stačilo jediné jaro, aby neuvážený provoz jezdců
na koních přivedl některé z nich do katastrofálního stavu, naprosto
nevyhovujícího k rekreaci.
Žádám vás, jako majitele a správce tohoto lesa, o prošetření stavu těchto
cest. Pokud prošetření ukáže, že k současnému stavu těchto cest vedl provoz
jezdců na koních ... nevím, bylo by snad nepřiměřené požadovat od
provozovatele hippoturistiky v naší obci uvedení těchto cest do původního stavu
a současně jej vyzvat k větší ohleduplnosti při provozování této činnosti? Jsem
si vědom, že Lesní zákon (289/1995 Sb.) umožňuje jízdu na koních po lesních
cestách, ovšem za podmínky nenarušování půdního krytu. V žádném případě
bych si nepřál, aby byl kdokoliv omezován ve svých právech. S právem by měla
přicházet i odpovědnost a střízlivé zhodnocení, zda je nezpevněný povrch cesty
pro jízdu na půltunovém zvířeti dostatečně únosný.
Pavel Pospíšil, Letonice, Školní 371
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům
Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně
takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání
všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali
kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
Co kariérní poradenství je a komu je určeno?

Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve
smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu
každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme
peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce
nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si,
co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení
konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je
pořádný rozdíl.
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?

Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské
dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam
posunout, může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější
pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit
nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u
pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.
Jak kariérní poradenství probíhá?

Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce
vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním
životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí
uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním
zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem
nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady
spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká
oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout.
Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem
nebo s praktickou přípravou na pohovor.
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Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?

Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma.
Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek.
Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi
rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

SDH Letonice informuje
Vzhledem k nenadálé události (požár sazí v komíně) bychom vás rádi
informovali o údržbě komínů, která se řídí nařízením vlády ze dne 1. 3. 2010.
Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující
z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové
cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění,
kontrole nebo revizi shledány závady.
Čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví); čištění spalinové cesty sloužící
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50
kW včetně je možné provádět svépomocí.
(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátoru a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Michal Hrubý, velitel družstva SDH Letonice

JAK PRACUJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA?
Charita Česká republika je organizace, která ve svých službách staví na
první místo klienta jako člověka a ne zisk a vlastní prospěch.
Na službách pro Vaše blízké se podílí dotací i Vaše obec, která tak má i
právo kontrolovat, jak je o její občany postaráno. Kromě toho podléháme
kontrolám kvality služeb ze strany JMK a MPSV.
Služba, díky dlouholeté práci pro Vás, naše klienty disponuje potřebným
materiálním vybavením k provozování kvalitních služeb (automobily, PC,
software, elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní
křesla aj.).
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Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory a je veden
zkušenými vedoucími, kteří znají Vaše potřeby. Všichni pracovníci jsou
každoročně proškolováni.
Služba Vám nabídne zapůjčení kompenzačních
pomůcek včetně předvedení, dovozu i montáže.
Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči? Obáváte se, že na to
nebudete mít dostatek sil a schopností?
Charitní pečovatelská služba ve Vaší obci je tu právě pro Vás, umožní Vám
řešit situaci, která Vás tíží a zajistí Vašim blízkým nejlepší možnou péči
s lidským přístupem.
My se postaráme o Vaše blízké a Vy můžete jít s klidnou duší do práce.
Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v poslední doba péči a
léčbu do ústavů a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby dostupné v dnešní
době však stále více umožňují dalším a dalším pacientům zůstávat doma, kde se
o ně starají profesionální kvalifikované pečovatelky. Dnes může, s pomocí
služeb, probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním
lůžku jen těžko myslitelná.





Výhody pečovatelské služby
udržuje rodinu pospolu i v době nemoci některého jejího člena
napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického stavu klienta a umožňuje
trvalou podporu Vaší rodiny
snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu
uzdravení)
zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči, kterou jim sami
nemůžete nabídnout

Co nabízíme ve Vaší obci?
Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 17 hod (včetně víkendů a svátků).
Celodenní péči jsme schopni zajistit po domluvě. Služba je určena starším lidem
s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a
kvalitní život pro své blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních
klientů. O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostředí s
ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby.
Co pro Vaše blízké můžeme udělat?
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při přípravě a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti
další služby po domluvě
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Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto otázky:
Můžeme Vaší služby využít i o víkendech a o svátcích? Ano, jsme tu pro Vás
denně včetně víkendů a svátků.
Lze si pečovatelskou službu objednat na celý týden? Ano. Pečovatelskou
službu jsme schopni zajistit podle Vašich požadavků, pokud se nejedná o
čtyřiadvacetihodinovou péči.
Kolik lidí se u nás doma bude v péči střídat? Budou Vám přiděleny
pečovatelky podle potřeby (podle času a náročnosti péče atd)… většinou se u
Vás budou střídat dvě pečovatelky.
Je možné získat na péči příspěvky od státu? Ano, je to možné a rádi Vám
pomůžeme s vyplněním a podáním formulářů.
Není pečovatelská služba drahá? Drahé je, když členové rodiny musí opustit
zaměstnání, aby se sami starali o seniora nebo nemocného. Drahé je, když péči
svěří neprofesionálovi, který může nemocnému uškodit. Drahé je, když se
dohodnutá pomoc nedostaví a členové rodiny nemohou ten den odejít do práce.

PODĚKOVÁNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Přichází čas vánočních svátků, bilancování
uplynulého období a novoročních předsevzetí.
Děkuji Honebnímu společenstvu Letonice i Mysliveckému sdružení za
zveřejnění informací na http://ms-letonice.webnode.cz a přeji všem
myslivcům dobrý lov.
Děkujeme panu starostovi a Zastupitelstvu obce Letonice za vstřícnost a
spolupráci při úspěšné realizaci společné stavební akce spojené s úpravou
části chodníku na ulici Bučovské v létě 2013 a za majetkoprávní dořešení
situace s pozemkem pod chodníkovým tělesem.
Poděkování patří i občanskému sdružení PROCYON, o.s., zejména jeho
předsedovi za realizaci akce JARMILKA a aktivity spojené s NPR
Větrníky, které pro mě osobně moc znamenají a dělají mi velkou radost.
Děkujeme všem obchodním partnerům, občanům Letonic i ostatním lidem
za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2014 Vám upřímně
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Miroslava Balcárková – jednatelka společnosti
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3. ročník
se uskuteční
v sobotu 1. 2. 2014
v Obecním domě
v Letonicích

K tanci i poslechu bude hrát
kapela Panorama z Vyškova.
Všechny spoluobčany
na tento tradiční ples
srdečně zveme

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK přejí
starosta, Rada obce, Zastupitelstvo obce
a pracovníci Obecního úřadu
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Pohled do sálu Obecního domu v Letonicích, kde se dne 14. 12. 2013 konal
vánoční koncert. Vystoupila dechová kapela Boršičanka Antonína Koníčka.
Zorganizovali pro nás naši hasiči ve spolupráci s OÚ.

LETONICKÝ ZPRAVODAJ
Příspěvky do jarního čísla LZ v r. 2014 zasílejte na OÚ Letonice nejpozději do
31. 5. 2014.
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