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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Uplynulo více jak pololetí od doby, kdy jsem Vám na stránkách minulého
vydání LZ přál úspěšné vykročení do letošního roku a krátce nastínil akce,
zakomponované v plánu na rok 2014. Nyní se pokusím zrekapitulovat, jak se
daří realizaci projektů a chod obce v posledním roku volebního období
naplňovat. Výčet nebude úplný, neboť většina informací je dostupná na
webových stránkách obce, úřední desce a na infokanále KTV.
Stavební akcí, kterou asi nikdo nepřehlédl, bylo dokončení nové fasády
budovy Obecního úřadu v rámci projektu “Realizace úspor energie“,
financované z dotace SFŽP s podílem obce. Budova OÚ tímto získala
reprezentační vzhled, za jehož úroveň patří uznání Ing. Jiřímu Pospíšilovi st.,
který práce dozoroval a vedl. Je škoda, že díky liknavému přístupu České pošty
nebyly dosud osazeny identifikační a informační tabule OÚ a pošty včetně
poštovní schránky a stojanu pro odkládání jízdních kol.
Významným zásahem do krajiny je realizace protipovodňových opatření
v lokalitě Pod Kyhelcem. Toto dílo velkého rozsahu v objemu cca 1,8 mil. Kč je
financováno Pozemkovým úřadem, práce probíhající od brzkého jara jsou před
dokončením.
V rámci modernizace a údržby kotelny základní školy byl zřízen
samostatný topný okruh vytápění a ohřevu TUV pro tělocvičnu.
Na místním hřbitově byla v měsíci dubnu provedena oprava venkovních
schodů proti vchodu do kostela. Následovala plánovaná oprava chodníku druhé
části ulice Osvobození, dokončená, jak se dříve v Letonicích říkalo, “do hodů“.
Ve stejném čase byla dokončena oprava další části hřbitovní zdi a nádrže na
vodu. Naopak, těsně po ukončení hodového veselí byl k restaurování odvezen
pomník obětem světových válek, který na návsi po dobu 91. let připomínal tato
smutná období minulého století. V současné době probíhá betonování katafalku
a následovat bude předláždění a úprava okolí.
V uplynulém měsíci byl po rekonstrukci předán do užívání most přes
potok za zemědělským areálem, který žádal opravu již delší dobu. Na její
financování přislíbili přispět uživatelé z řad zemědělských subjektů. Mimo
uvedené byla v rámci údržby obecního zařízení vymalována čekárna na ul.
Bučovské, čekárně na ul. 1. Máje byly vyměněny poškozené polykarbonátové dílce. Za zmínku stojí obnova plakátovacích ploch. Lze jen doufat, že
opravené objekty v této podobě vydrží. V rámci zvýšení bezpečnosti silničního
provozu budou v brzké době v obci instalována dvě zrcadla, a to v prostoru
křižovatky před samoobsluhou a křižovatky před OÚ. Společně s tímto bude
doplněno dopravní značení. V řešení je instalace dvou mobilních měřičů
rychlosti.
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Asi největším počinem stávajícího roku je zahájení stavby komunikace ke
hřbitovu s možností parkování. Tato stavební akce, která právě probíhá, si
vyžádá náklady l,2 mil. Kč a umožní důstojný příjezd ke hřbitovu s možností
parkování.
Neplánovanou investicí, kterou vyžaduje situace, je nutná oprava
zborcené kanalizace v prostoru křižovatky ulic 1. Máje a Osvobození před OÚ.
Práce budou zahájeny ihned po získání potřebných povolení. Vzhledem
k přítomnosti těžké techniky a možnosti sloučení prací by dle schválení
zastupitelstva obce mělo následovat zpevnění části polní cesty v ulici Úvoz
vedle dětského hřiště, oprava křižovatky a obrub ulic Bučovská a Pod Kaplí a
odvodnění a zpevnění cesty – pokračování za mysliveckým areálem. Tato
poslední akce je možná především díky pochopení a nabídce majitele
sousedního pozemku.
Z prací menšího rozsahu, které jsou připraveny, zmíním pro informaci
následující:
- oprava zdi v suterénu mateřské školky
- zpevnění povrchu kolem obecní studny u plotu farní zahrady
- oprava hromosvodů budovy OÚ – odstranění revizních závad
- oprava oplocení dětského hřiště v ulici Úvoz
- drobné opravy a údržba školních budov,
- modernizace školní kuchyně – nerezové stoly, nainstalování konvektomatu
Vzhledem k informaci o vysoce pravděpodobném obdržení dotace
ze SFŽP “MŠ Letonice-zahrada v přírodním stylu“, bude v případě kladného
výsledku přikročeno k úpravě pozemků v okolí školních budov. V souvislosti
s tímto se předpokládá budování dětského hřiště v části areálu koupaliště. Dle
uvědomění SFŽP byla zamítnuta žádost o udělení dotace na obnovu a
zhodnocení přírodních ploch. Žádost byla podána se záměrem úpravy
prostranství mezi hřištěm TJ a Procyonem.
Stále větším problémem v obci je parkování vozidel a dopravní
obslužnost. Toto lze řešit v mezích možností dopravním značením a
ohleduplností. Žádáme řidiče, aby vozidla parkovali tak, aby nezasahovala do
tělesa chodníku, brání průjezdu čisticího stroje a nutí chodce a maminky
s kočárky ke vstupu do vozovky, v některých případech v nebezpečných
úsecích. Rovněž respektujte místní úpravy silničního provozu.
Stále jsou shledávány nedostatky v odpadovém hospodářství.
V kontejnerech nacházíme nesešlápnuté PET láhve, což snižuje efektivitu svozu.
V kontejnerech na sklo a papír jsou kovové předměty, stavební suť apod. Toto
vše, včetně netřídění odpadu v domácnostech, paradoxně zvyšuje cenu svozu
TKO. Opakovaně apeluji na pejskaře, stále jsou znečišťována veřejná
prostranství.
Pro majitele zahrad je ještě k dispozici několik kompostérů,
v odůvodněných případech je možno vyžádat druhý kus. Toto opatření sleduje
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rovněž omezení nežádoucího pálení zahradního odpadu. Pokud již tak činíte,
dodržujte stanovenou dobu a berte ohled na okolí.
ZO pověřilo Kontrolní výbor monitorováním skládek materiálů na
veřejném prostranství a neoprávněného užívání veřejných ploch. Tímto
opatřením je sledováno zvýšení pořádku a vzhlednosti obce.
Ještě mi dovolte pár poznámek a informací:
Na dalších stránkách tohoto Zpravodaje se seznámíte s činností našich
škol a neziskových organizací. Avšak ne všichni se zde prezentovali a nelze do
těchto stránek vtěsnat všechny akce a dění. Myslím, že je na místě připomenout
konání letošních Antonínských hodů po létech v režii TJ Letonice, které si sami
zorganizovali stárci, mnozí již dlouholetí. Oceňuji, že je to již čtvrtým rokem a
vnímám to velmi pozitivně. Opomíjena zůstává místní knihovna, ve které
vedoucí pí. Ficová zorganizovala řadu akcí. Vyzvednout bych chtěl alespoň již
druhé “Pasování prvňáčků na čtenáře“, které jistě příznivě ovlivnilo vztah dětí
ke knize a vzdělání.
Ač to není zrovna můj koníček, osobně jsem sdílel radost s našimi malými
fotbalisty z dosaženého úspěchu a jsem rád, že jsem jim mohl slavnostně
blahopřát.
Děkuji všem, kteří se podíleli a podílí na výchově mládeže, na kulturním,
společenském a sportovním životě naší obce.
Slovo závěrem:
Nechci dopustit, aby se na stránkách této tiskoviny vedla polemika a
předávaly nepatřičné informace. Ale dovolím si něco málo glosovat:
- ztotožňuji se s názory zveřejněnými v článku v rubrice Nelíbí se nám a
mimořádně jsem souhlasil s jeho uveřejněním přesto, že není znám autor. Jen
malá připomínka, víme o situaci ve Šmolesích a sám tento kout považuji
za“odpočinkovou zónu“. Vzpomínaná vrba byla odborně ošetřena arboretistou a
její okolí uklizeno, opraven propustek, vyčištěn rybník. Uznávám, že potok je
v zanedbaném stavu a jeho údržba je plánována.
Další připomínka se týká příspěvku z rubriky Ohlasy našich čtenářů.
- v článku Ztráta identity pisatel Ing. Pospíšil vyjadřuje nesouhlas se způsobem
opravy zdi na místním hřbitově. Jsem zastáncem provedeného řešení zbourání
stávající zdi a její nahrazení novým zdivem. Nesouhlasím s tvrzením, že „v
ostatních obcích všude zachraňují z původního materiálu mnohdy již rozvalené
zdivo“ – sám jsem se k tomuto řešení rozhodl po zhlédnutí opravy hřbitovní zdi
např. v Ježově u Kyjova, Vlčnově, Dražovicích a naposled ve Slavkově.
Nemohu pisateli odborně oponovat, ale tento způsob opravy obhajuji. Jím
navrhovaná sanace zdiva v tloušťce 75 cm a ve stávajícím provedení je dle mých
zjištění finančně nákladná a jedná se o dočasné řešení na krátkou dobu. Z tohoto
důvodu jsem navrhl ZO v další opravě prozatím nepokračovat. Je s podivem, že
oprava první etapy zdi hřbitova na podzim loňského roku stejným způsobem
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nikomu nevadila. Stejně jako skutečnost, že veškeré opravy hřbitova (chodníky,
schodiště atd.) byly financovány obcí přímo se souhlasem farnosti. V posledním
případě dotčené opravy zdi je to špatně.
Ještě se dotknu “historie obce“. Soubor článků byl vydán od roku 2005
ve dvou nákladech á 500 ks a zveřejněn na webových stránkách obce. Tato
brožurka je předávána žákům 5. třídy při ukončení školní docházky
v Letonicích. Osobně to beru jako příspěvek k utužení jejich vztahu k rodné obci
Letonicím.
Blíží se doba komunálních voleb. ZO Letonice schválilo pro nastávající
volební období počet 15 členů Zastupitelstva obce. Dokažte, že Vám není další
vývoj vesnice lhostejný a kandidujte do Zastupitelstva obce Letonice. Přeji
Vám volební úspěch, zvláště těm, kteří současné vedení obce nevidíte na OÚ
rádi.
Všem Vám přeji hezké prožití léta a dovolené ve zdraví a v plné
spokojenosti.
Ing. Jiří Skokan,
starosta obce

Orlovna, dědictví po předcích
V předcházejících vydáních Letonického zpravodaje jsme občany
seznamovali s pracemi a jejich průběhem při rekonstrukci Orlovny. Je dobré si
připomenout úsilí o zpracování dobré projektové dokumentace, která,
v konkurenci dalších projektů a žádostí, byla rozhodnutím výběrové komise
MAS Společná cesta se sídlem v Rostěnicich vybrána mezi čtrnáct úspěšných,
z celkového počtu 41 uchazečů o dotace. Dotaci, evropské peníze, jsme ve výši
498 054 Kč obdrželi prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu, (SZIF).
Ve dnech, kdy nám bude doručován tento Letonický zpravodaj, si
připomeneme dva významné svátky: sv. Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
V jedné z náboženských písní k oslavě sv. Cyrila a Metoděje se zpívá a
v refrénu se opakují slova: Dědictví otců zachovej nám, Pane! Zde se myslí na
dědictví víry, ale jsou i jiná dědictví, která po našich předcích s různou mírou
odpovědnosti spravujeme. Orlovna je rovněž dědictví po předcích, letonických
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obyvatelích, kteří již odpočívají na zdejším hřbitově, či jiných místech, kam byli
uloženi k věčnému odpočinku.
Dne 2. července je 81. výročí otevření Lidového domu, dnešní Orlovny.
Vloni, kdy bylo kulaté výročí, nebylo možné pro rekonstrukční práce Orlovnu
otevřít. A jak to tehdy bylo? Jaké jsou začátky a co se dělo v letech stavby
Lidového domu? V opisu z farní kroniky, zapsaném panem Karlem Vlachem se
uvádí:
„Jednota čsl Orla v Letonicích už před dvěma roky pomýšlela na to, jak si
zbudovati vlastní krov. Myšlenku uskutečnili v roce 1932. Tento rok byl pro
jednotu a všechny katolické spolky velmi významným. V červnu 1932 za 48. 000
Kčs zakoupen dům čís. 49 proti farské zahradě a zbořen. Na místě tam počalo se
stavbou Lidového domu 12. září. Plány a stavbu provedl p. V. Cenek, zednický
mistr ve Slavkově. Suchý podzim umožnil, že do vánoc byla stavba zhruba
ukončena tak, že jednota Orla a ostatní katolické spolky byly na vánoce pod
vlastní střechou. První podnik byl vánoční strom Orla.Na jaře 1933 dům
nahozen z venku a uvnitř obílen nebo vymalován. V Orlovně je tělocvična 9x 17
m, 6m vysoká s přísálím 3x14 m. K ní přilehlé jeviště 9.30 x 6 m s moderním
kruhovým boritankem a šatna pro herce.“
Zápis z farní kroniky strana 87
O kousek dále se uvádí:
„Vybudování domu, který si vyžádalo finanční náklad ve výši 250. 000 Kčs je
důkazem příkladné obětavosti a velkého pochopení všech členů. Zdarma
lidovými rolníky dovezeno 140.000 cihel, všechen ostatní materiál a vyvezeno
3000 fůr hlíny, kterou vyrovnána náves.“
O tom, že šlo o významnou událost, vypovídají další věty:
„V neděli čtvrtou po sv. Duchu 2. července 1933, konalo se slavnostní otevření
Lidového domu. Celý den před slavností silně pršelo, až v sobotu odpoledne déšť
ustal, ale zachmuřená obloha přece nutné doma zdržela. Návštěva z okolí byla
nicméně značná. Polní oltář byl postaven u farní zdi. Kázal dp. František Hála,
kaplan z Ivanovic, člen okresního zastupitelství a okresního školního výboru.
Slavnou mši sv. sloužil spolužák farářův vldp. Dr. Josef Kratochvíl, dómský
prelát a kancléř biskupské konsistoře v Brně. Účastnil se i Msgre Václav Uhýrek
arcikněz a děkan Slavkovský, Matěj Navrátil farář Dražovský, Inocenc Neužil,
prof. náboženství z Bučovic.
Odpoledne přijelo ještě více kněží z okolí. Svěcení křížů a Lidového domu
vykonal prelát Dr. Kratochvíl, který měl i v sále Lid. domu promluvu o významu
sv. kříže. Po něm mluvil k plnému sálu poslanec Dr. Ladislav Daněk z Brna a
senátor Dr. Mořic Hruban z Olomouce. Za polední přestávky přijel autem
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ministr Dr. Jan Šrámek, který k nahonem sehnanému zástupu lidovců promluvil
a hned odjel kamsi do Slezska.“
Následuje popis průběhu slavnostního odpoledne a zápis k tomuto dni končí
uvedením jména řídícího celé oslavy:
„Celou slavnost řídil v uniformě zdejší rodák podplukovník generálního štábu
František Hála, sloužící v Košicích.“
Dále se poukazuje na zásluhy zdejších učitelů a následuje seznam dobrodinců a
peněžních částek jimi věnovaných. I v té době byly názory na stavbu různé a do
jisté míry prorocké. Farář, pisatel kroniky píše:
„Farář pisatel má obavu, že jednou stát čsl orla zruší a jmění jeho zabaví a tak
katolíci letoničtí připraveni budou i o své středisko. Bůh toho nedopouštěj ale
pomáhej, by velké dluhy časem byly zaplaceny, a dům v rukou katolíka se vždy
udržel.
Farář byl vždy trochu pesimista, kdežto řídící učitel Májek velký optimista, který
prorokoval domu skvělou budoucnost. Právě ten jeho velký optimismus dodal
nám ostatním odvahy, že v době světové krise jsme se pustili do tak nákladné
stavby, že jsme se pustili bez vesla (bez dostatečného kapitálu) na moře.“
Byla to doba, kdy naši rodiče a prarodiče, plni nadšení a ideálů
zhmotňovali svoje představy a sny. A my, současníci, v úředních dokumentech
označovaní jako vlastníci, nejsme majitelé. Jsme jen správci dědictví a jsme
povinni toto dědictví předků řádně užívat a spravovat. Také umožňovat
občanům, aby i oni se zde mohli scházet ke sportování a při nejrůznějších
akcích. Ale ne takovým, jako byla „oslava“ Silvestra některými z letonických
mladých a která skončila až nad ránem, a pro nejbližší obyvatele byla tato noc
podle jejich slov nocí hrůzy. Organizátoři akce přecenili svoje síly a opilé
nezvládli. „Demonstrací síly“ bylo poničení části plotu farské zahrady. Takové
akce se již opakovat nesmí. Svého pochybení si však byli vědomi, chtěli
způsobenou škodu vlastní prací a na svoje náklady, pod odborným dohledem,
napravit. Farní úřad ale zvolil jiné řešení. Orel však může těmto i dalším
mladým za sjednaných podmínek poskytnout používání zrekonstruované
tělocvičny. Tam mohou vypotit litry potu při smysluplné činnosti.
Připomínka letošního výročí nemůže být tak okázalá, jako tomu bylo při
otevření Lidového domu. Doba takových oslav je minulostí. Nebude odsloužena
ani mše sv. za zemřelé členy, dobrodince a příznivce Orla. Pamětníci, kterých již
není mnoho, mohou zavzpomínat. Je ale určitě řada těch, kteří v prostorách
Lidového domu, poté Sokolovny a možná i v Orlovně prožili chvíle, na které
rádi vzpomínají, prožili setkání s kamarády a přáteli. Kolik vzájemných
vzplanutí lásky asi zahořelo v těchto místech! Kolik vzpomínek na mládí se
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vrací do těchto míst. Pohádky mládí, období zhudebněné v písni Pohádka mládí,
snad v nepřekonatelném podání R A Dvorského.
Je proč o toto dědictví pečovat. Ne pro ty vzpomínky, ale i pro ty
vzpomínky. Je správné vážit si všech, kteří, nehledě na barvu stranického trička,
se kdykoli podíleli potřebnými pracemi na této budově. Na tom, že Orlovna je
provozuschopná a slouží občanům má značný podíl Zastupitelstvo obce
Letonice, které přiznáním finančních podpor Orlu podpořilo naši snahu o
zrekonstruování budovy.
Na podzim funkční období současného Zastupitelstva obce končí. Děkuji
starostovi obce panu ing. Jiřímu Skokanovi a celému zastupitelstvu za
projednávání potřeb Orla a za přiznané podpory poskytnuté podle možností
obce.
Všem dětem, mládeži i dospělým obyvatelům Letonic přeji příjemné
prožití prázdnin a letních dovolených a šťastný návrat domů.
Jiří Pecl,
Orel Letonice

Naše škola žije…
Nové pololetí roku 2014 začalo pro žáky velice příjemně, a to návštěvou
výstavy hraček, která se konala na zámku v Bučovicích. Děti měly možnost
seznámit se s hračkami svých rodičů a prarodičů. Nezapomenutelná byla beseda
s autorem a ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, který vnesl do naší
školy atmosféru plnou humoru a legrace.
K zápisu do první třídy, který proběhl v druhé polovině měsíce ledna, se
dostavil rekordní počet 20 dětí, z toho 8 chlapců a 12 děvčat. Nudný měsíc únor
nám zpestřil svým vystoupením kouzelník Popleta. Děti z nižších ročníků jím
byly přímo nadšené. Velice zajímavá a poučná byla návštěva paní Adlerové
v naší knihovně, kde se žáci 3. a 4. ročníku pod jejím vedením učili procvičovat
paměť. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vyškově.
Během druhého pololetí dvakrát uspořádala naše škola sběr starého papíru
za vydatné pomoci pracovníků OÚ, za což jim patří náš velký dík, a to jak dětí,
tak i vedení školy. Též děkujeme všem občanům Letonic, kteří tuto tradiční akci
naší školy podporují. Z dalších kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se naši
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žáci zúčastnili, a to jak ve škole nebo mimo ni, můžeme jmenovat: filmové
představení ve Vyškově, výstava květin na zámku v Bučovicích, představení
divadélka Šikulka, návštěva divadla Radost v Brně, návštěva ZOO koutku ve
Vyškově.
Velkou událostí pro naše prvňáčky se stává jejich pasování na čtenáře
v místní knihovně. Žáci 5. třídy se nejvíce těšili na výlet do našeho hlavního
města. V Praze nám počasí přálo a děti přijely unavené, ale spokojené. Do
výuky 4. třídy patří i dopravní výchova a žáci si své znalosti ze silničního
provozu mohli zdokonalit na dopravním hřišti ve Vyškově.
S velmi dobrým ohlasem se setkává vystoupení našich žáků ke dni matek
v sále Obecního domu. O týden později jsme uspořádali pro děti všech
věkových kategorií maškarní ples, přičemž celým odpoledním zábavným
programem nás provázely dvě veselé Tetiny.
Naši žáci sklízí úspěchy i v oblasti zdravotní výchovy. V letošním roce se
žáci 3. třídy umístili v okresním kole soutěže Mladých zdravotníků na pěkném
5. místě a žáci 4. ročníku na 1. místě, což je nominovalo do krajského kola, které
se uskutečnilo v měsíci červnu ve Znojmě.
Jako jednu z velmi zajímavých a poučných akcí považujeme výstavu u
příležitosti stého výročí zahájení 1. světové války, kde se žáci měli možnost
seznámit s dobovými fotografiemi a exponáty, týkající se této smutné události
našich dějin.
Letošní výlet byl naplánován do westernového městečka Šiklův mlýn, kde
se žáci seznamovali s životem indiánů, kovbojů a traperů na Divokém západě.
A na co se celý rok těšíme nejvíce? No přece na spaní ve škole.
Poslední událostí před koncem školního roku je rozloučení se žáky 5.
ročníků, kteří naši školu opouštějí. Při této příležitosti chceme poděkovat všem,
kteří v naší škole podporují a organizují mimoškolní zájmovou činnost dětí.
Velký dík patří obecnímu úřadu a vedoucím kroužků paní Moudré, Urbancové,
Lokajové a Pospíšilové.
Rádi bychom Vás také seznámili s děním ve školní družině. Po skončení
vyučování některé děti odcházejí ze školy domů, jiné čekají na rodiče, než se
vrátí ze zaměstnání, ve školní družině. Při ZŠ Letonice chodí do školní družiny
25 dětí, především žáci 1. ročníku.
Po obědě děti relaxují při četbě pohádek, poslechu oblíbených písniček
nebo odpočívají a hrají si na koberci. Potom se věnují dalším aktivitám v oblasti
sportovní, výtvarné, pracovní, hudební i dramatické. Nejraději mají sportovní
vyžití v tělocvičně, za příznivého počasí na hřišti u školy. Kromě tradičních
míčových her, švihadel a soutěží v družstvech mají v oblibě i atletické
disciplíny. Nejlepší výkony jsou odměněny diplomy. Výsledkem výtvarné
tvořivosti jsou pěkné výrobky, které zdobí školní družinu i chodbu školy. Zdařilé
byly i dárky, které děti vyrobily k zápisu do 1. ročníku pro budoucí prvňáčky.
S velkým nadšením se setkala i dramatizace některých pohádek, děti si rozdělily
role a s chutí si zahrály loutkové divadlo, některé si dokonce vymyslely vlastní
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verze příběhů podle své fantazie.
Zdařilá byla i soutěž o nejhezčí písničku. Třebaže si děti samy zvolily
nejlepšího interpreta, vítězství patří všem za nasazení, které do soutěže daly.
Starší děti mají rády vědomostní soutěže, kvízy, křížovky, rébusy, ale ani ti
nejmenší se nedají zahanbit a bojují o body s nimi.
Všechny děti zaujal příběh nemocné dívenky Sofinky, na vypsanou výzvu
za poslední dva měsíce nasbíraly 3632 víček od PET lahví na podporu její léčby.
Smysluplná a bohatá činnost ve školní družině určitě přispěla k rozumovému,
psychickému i fyzickému rozvoji dětí.
Jana Spáčilová,
ředitelka školy s kolektivem

Školní rok 2013 – 2014 je za námi
To to letí…, ani jsme se nenadáli a zase je tu konec školního roku. Co se
událo a co všechno pěkného a zajímavého jsme prožili?
Do mateřské školy za námi přijela divadélka s krásnými pohádkami,
pobavil nás kouzelník a cvičení pejsci. Do Vyškova jsme se vydali shlédnout
divadelní představení Včelí medvídci. Zaujala nás beseda s ilustrátorem
Adolfem Dudkem, který nás formou pohádek seznámil s prací ilustrátora. Pestré
kulturní pořady se střídaly a odměnou nám byla spokojenost našich dětí. Na
podzim jsme pro děti uspořádali ,,Bramborový den“, kterému předcházela
výzdoba školky za pomocí rodičů bramborovými strašidly. Paní kuchařky nám
uvařily pokrmy z brambor /bramborové šišky, bramboráky, hranolky…/, - to
jsme si pochutnali! Na zahradě jsme potom soutěžili v převážení brambor na
kolečkách, sbírali jsme brambory do pytlů a přenášeli do skladu. Po práci nás
čekali na oběd bramborové knedlíky se zelím.
V mateřské škole nás navštívili členové organizací ČČK, ČSZ a
Mysliveckého sdružení Letonice. Vyprávěli nám o své práci a činnosti. Díky
nim jsme se dozvěděli mnoho nového o přírodě, zvířátkách, zdravém způsobu
života a nebezpečí úrazů, poznávali jsme různé druhy ovoce a zeleniny.
Pohádkový týden výtvarnými dílky rodičů a dětí zase školku proměnil
v pohádkový dům se spoustou pohádkových postav. Nové pro nás bylo vynášení
Moreny a vítání jara u potoka. Děti zahnaly zimu říkadly a písněmi a do
mateřské školy si přinesly větvičku zlatého deště, symbolizující příchod jara.
Letošní karneval měl název Veselé hry s šaškem a tradičně byl pro děti zážitkem,
kde se mohly vydovádět.
Akce střídaly jedna druhou – vystoupení pro starší občany, návštěva
rodáků v mateřské škole, vystoupení u vánočního stromu, vítání občánků,
návštěva knihovny, výstavy betlémů, výstavy ovoce a zeleniny, vystoupení pro
rodiče, ukázka hasičského cvičení a mnoho jiných. Pořádně jsme také oslavili
Den dětí. Nechyběl tanec, soutěže a opékání špekáčků. Na celodenním výletě,
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na který nám přispěl Obecní úřad Letonice, jsme se na zámku Milotice
proměnili ve dvorní dámy a rytíře v dobových kostýmech a naučili se dvorní
etiketě. Potom nás ještě čekala zvířátka v ZOO Hodonín. Po náročném dni jsme
nebyli ani trošku unaveni. K maminkám jsme se vrátili spokojeni a plni zážitků.
Při slavnostním rozloučení s předškoláky se děti měly možnost pochlubit
tím, co se v mateřské škole naučily. Předškoláci, kterých do základní školy
odchází 20, byli slavnostně pasováni do řad budoucích prvňáčků. Přejeme jim
hodně štěstí, úspěchů a samé jedničky.
Dětem, jejich rodičům a všem občanům přejeme hezkou dovolenou a po
prázdninách se těšíme na shledanou.
Miroslava Lefnerová, ředitelka MŠ Letonice
a kolektiv zaměstnanců MŠ Letonice

Náš výlet na zámek Milotice

Vážení spoluobčané,
zdravím vás všechny a rád bych vás zpravil o dění v TJ. Naše organizace
zabezpečuje opravdu velké penzum sportovních a kulturně společenských akcí.
Jsme sportovci, takže nejvíce času nám zabere zabezpečení sportovních utkání
ve všech věkových kategorií, ať už volejbalu anebo fotbalu.
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Volejbalový oddíl letos završí 40 let své novodobé historie. Družstvo
mužů obsadilo v uplynulém soutěžním ročníku pěkné 3. místo a svojí hráčkou
základnu by rádo rozšířilo o nové hráče. Oddíl se nadále pečlivě stará o areál
vedle opuštěného koupaliště a nabízí jej i k rekreačnímu sportování.
V současné době připravuje prázdninový tenisový turnaj dvojic a poté i
turnaj v nohejbale (přihlášky u vedoucího oddílu Jana Ježorka, tel. 603 387 295.
Rádi by také přivítali mezi sebou nové zájemkyně z řad dívek o tento krásný
sport a obnovili tak tradici dívčího volejbalu v Letonicích. Tímto vás prosíme
zájemkyně, hlaste se.
A teď o fotbale. Nejvíce práce nám zabere každodenní příprava na
fotbalové víkendy a údržba našeho areálu na hřišti. Letošní letní pauzu
vyplňujeme několika akcemi ke zkrásnění a zkvalitnění sportovního prostředí.
Získali jsme dotaci od JMK na opravu kanalizace v kabinách, tak hned po konci
sezóny jsme začali bourat a opravovat odpady. Po výtkách od krajských orgánů
fotbalového svazu jsme byli donuceni vyměnit naše stávající střídačky za nové.
Od obce jsme získali finanční podporu a také hned po sezóně jsme začali bourat
a na půl brigádně, na půl dodavatelsky, jsme začali tyto střídačky měnit. Vše
musíme stihnout do začátku podzimní sezóny, tak máme opravdu naspěch.
K tomu ještě každodenní údržba areálu, kterou kromě sečení trávy na hřišti,
děláme také brigádnicky, takže nevíme kolikrát co dříve.
Letošní fotbalová sezóna již skončila a můžeme říct, že opravdu hodně
dobře. Naši kluci ve všech kategoriích ukázali, že Letonice jsou v rámci okresu
Vyškov opravdu fotbalová bašta. Výsledky jsou velkým příslibem, hlavně
v mládežnických kategoriích. Obě naše přípravky se umístily na čelních místech
v rámci okresu. Žáci nám okresní přebor dokonce vyhráli a dorost se umístil na
krásném 6. místě krajské soutěži. Práce s mládeží zatím u nás funguje na hodně
dobré úrovni. Je to hlavně zásluhou našich mládežnických trenérů a vedoucích,
kteří věnují mnoho svého volného času běhání po hřišti. V dnešní době je to
obdivuhodné a nezaplatitelné. Patří jim náš obrovský dík. Práce s těmito
mladými je opravdu hodně náročná, jak na čas tak hlavně na nervy. Někdy je
musí mít opravdu ze železa.
Naše dospělé týmy skončily dost odlišně. B tým se do posledních chvil
zachraňoval ve 4. třídě, což se mu nakonec podařilo. Snad další sezónu to bude
lepší. A tým naopak po loňském postupu do krajské soutěže ukázal, že máme
opravdu kvalitní fotbalisty. A umístil se na neskutečném 5. místě. Zatím co
v okolních vesnicích sice hrají vyšší soutěže, ale domácí fanoušci hráče ani
neznají a svůj tým poznají jen podle dresu, u nás to funguje jinak. Za Letonice
hrají především Letoňáci a i když nám pomáhají kluci z jiných oddílů, základ
jsou naši odchovanci. Jejich dobré výkony se podepsaly na vyšší návštěvnosti
našich zápasů, jak doma tak i venku. A tímto mi dovolte, abych vás pozval na
další naše zápasy všech mužstev a věřte tomu, že fotbal bez diváků nebaví.
Z kulturně-společenských akcí pro nás byla asi největší spolupořádání
letošních Antonínských hodů. Chtěli jsme udržet laťku, kterou nastavila obec a
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doufám, že se nám to aspoň trochu povedlo. Největší zásluhu na tom ale určitě
mají naši stárci. My jsme se jim spolu s obecním úřadem co nejvíce pomáhat,
ale tu největší práci odvedli oni. Nemůžeme se tedy divit, že nedělní zpěv nebyl
tak výrazný, únava udělá svoje, za to půlnoční překvapení v sobotu na zábavě
bylo super a moc se líbilo.
Dále jsme pořádali fotbalový turnaj přípravek mladších i starších, kde se
nám na hřišti sešlo asi 120 dětí a to je to proč to děláme. Poděkování patří všem
organizátorům za opravdu velice dobře připravený turnaj a doufáme, že nebyl
poslední. V létě chceme uspořádat jednu letní noc na hřišti a pak už se musíme
soustředit na nastávající sezónu. Tak nám držte palce.
Závěrem mi dovolte popřát vám příjemné prožití prázdnin a na
dovolených hodně sluníčka. Ať se všichni pořádně dobijete a jste spokojeni.
Michal Mihalík,
předseda TJ

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení občané, dovolte mi přiblížit Vám činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů (dále JSDH) za uplynulé období. V následujících řádcích
bych shrnul cvičení, která v naší obci proběhla. Dále bych se zaměřil na
povinnosti fyzických osob a v neposlední řadě zopakoval, jak fungují prvky
varování a vyrozumění.
Dne 21. 5. 2014 v dopoledních hodinách proběhlo v naší obci taktické
cvičení zaměřené na požár obecního domu. Tohoto taktického cvičení se
zúčastnily jednotky zařazené do prvního stupně požárního poplachu naší obce,
tedy PS Bučovice, PS Slavkov, SDH Bučovice a SDH Letonice. Námět cvičení
byl následující: „Při údržbářských pracech v kulturním domu došlo
nedbalostním jednáním k požáru jeviště od svařování. Požárem je zasaženo celé
jeviště a část hlediště. Dle prvotních informací je pohřešován údržbář. Na místo
vyslány jednotky z I. stupně PPP“. Naše jednotka byla nasazena velitelem
zásahu na pomoc jednotce z Bučovic s vytvořením dopravního vedení a
útočného proudu. Poté k vytvoření přívodního vedení od hydrantu k doplňování
vody do CAS 24.
Poslední májový pátek v 18.00 hodin byl jednotce vyhlášen požární
poplach za účelem požáru kostela. Tentokrát se jednalo o prověřovací cvičení
okrsku Křižanovice, kam spadají jednotky z Dražovic, Hodějic, Křižanovic a
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Letonic. Je tak zřejmý rozdíl mezi prověřovacím a taktickým cvičením.
Prověřovací cvičení se vesměs pořádá bez účasti profesionálních hasičů a je
zejména zaměřeno na připravenost a akceschopnost jednotek PO k prověření
požárního řádu obce, havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi
jednotkami PO a dalšími složkami IZS. Součástí prověřovacího cvičení může
být i cvičné vyhlášení požárního poplachu, což byl i náš případ, který však
zaznamenal pozdní spuštění rotační sirény. Tento nedostatek byl z důvodu
technické závady na KOPIS HZS JMK (Krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje). Námětem tohoto cvičení
byl požár vzniklý elektrickým zkratem v zařízení na spuštění zvonů, odtud se
rozšíří do půdních prostor na nosnou konstrukci střechy a dřevěného schodiště.
Požár zpozorují obyvatelé z přilehlé zástavby a nahlásí požár na KOPIS HZS
JMK. V době příjezdu první jednotky na místo je požárem zasažena část zvonice
a hrozí rozšíření do dalších půdních prostor. Musím konstatovat, že připravení
takového cvičení je velice náročné. Zpravidla se skládá ze tří částí: přípravné
etapy, realizační etapy a vyhodnocující etapy. Každá z těchto etap má svoje
specifika a skládá se hned z několika úkolů, jako je zpracování plánu
prověřovacího cvičení, nahlášení cvičení veliteli příslušné stanice, nahlášení
cvičení řediteli územního odboru, nahlášení cvičení na KOPIS, sepsání
vyhodnocení prověřovacího cvičení a další úkony nutné k tomu, aby mohlo
cvičení vůbec proběhnout. V tomto rozsahu bylo cvičení provedeno prvně a
musím říci, že úspěšně.
Není tolik časté, aby byl v naší obci vyhlášen požární poplach. Po každém
vyhlášení se však lidé neustále ptají, proč se nehoukalo třikrát. Chtěl bych všem
připomenout, že třikrát se nehouká již od roku 2002, kdy vyhlášení požárního
poplachu upravila příslušná vyhláška Ministerstva vnitra. Houkáním dvakrát se
tedy vyhlašuje požární poplach bezmála 12 let. Rotační sirénu pro vyhlášení
požárního poplachu spouští výhradně KOPIS. Nikdo z výjezdové jednotky ani
z občanů sirénu nespouští. Strukturu vyhlášeného poplachu si můžete
prohlédnout na obrázku níže.

V poslední části bych rád pro některé naše občany zopakoval povinnosti
fyzických osob, které vyplívají ze zákona o požární ochraně (133/1985 Sb. ve
znění pozdějších předpisů). V § 17 tohoto zákona se v prvním odstavci píše, že
fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru,
zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů, při skladování a používání hořlavých nebo nebezpečných látek,
manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Mezi
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další z mnoha povinností fyzických osob samozřejmě platí i to, že musí bez
odkladu oznamovat územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý
požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívá. Vzhledem ke skutečnostem, které se událi na jaře v oblasti Příhony,
bych chtěl pro některé naše občany zdůraznit, že vypalování porostů je z výše
uvedeného zákona zakázáno. Osobám, které zmíněný zákaz poruší, hrozí pokuta
až do výše 25 000,-.
nprap. Bc. Michal Hrubý,
za JSDH Letonice

1. 3. 2014 – významné datum u zahrádkářů v Letonicích
Rok 2014 je pro zahrádkáře v naší obci rokem slavnostním, neboť 1.
března si připomenuli 50. let od vzniku ZO ČZS. V tomto duchu se nesla i celá
výroční členská schůze, které se zúčastnili zástupci US Vyškov a starosta naší
obce. Začátkem schůze byly všem členkám ZO předány květiny k MDŽ a bylo
vzpomenuto minutou ticha zemřelých bývalých předsedů ZO v roce 2013 a to
pana Šimáčka Jana a Josefa Hály.
V hlavní zprávě „Vývoj a vznik zahrádkářského hnutí v Letonicích“,
kterou přednesl pan Skoupý, bylo konstatováno, že hned po válce v roce 1945
byl v naší obci založen Spolek pěstitelů ovocných stromů, který čítal 59 členů a
důvěrníkem se stal pan František MALÝ čp. 76. Hned po založení spolek
objednal 3 000 kusů ovocných stromů pro občany, v této době mívali někteří
občané 80 až 100 ks ovocných stromů, průměr se pohyboval však kolem 40
stromů. Roubování stromů prováděl pekař Karel ŠTUCHAL, který byl velmi
oblíbený pro svůj humor. Na postřiky stromů byl objednáván pojízdný
postřikovač z Traktorové stanice Slavkov. V roce 1957 byly dle kroniky
rozpuštěny všechny spolky a vznikla nová jednotná organizace s názvem
Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.
V naší obci se největší měrou o založení ZO ČZS přičinil Ladislav
SMEJKAL, čp. 322, a Bohuslav MALÝ, čp. 76. V neděli 1. 3. 1964 se pak
konala první ustanovující schůze se 40 zakládajícími členy, velmi brzy se však
organizace rozrostla na 66. Největšího nárůstu členů však dosáhla ZO v roce
1977 a to 110 členů. Prvním předsedou ZO byl zvolen pan Bohuslav MALÝ, č.
76, který zároveň se stal i kronikářem a to od roku 1964 do roku 1987, tedy
celých 23 let. Při čtení jeho zápisů z kroniky je cítit pečlivost, svědomitost a
velký zápal a zájem, se kterým tuto kroniku tvořil. Tolik pár vět z historie
zahrádkářů. Dále VČS probíhala volbou nového výboru, který byl zvolen ve
stejném složení jako pracoval 7 let pod vedením paní Kohoutkové Zdeny, pouze
místo pana Jana Vlacha, který odstoupil pro vysoký věk, byl zvolen jako nový
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člen pan Zachoval Miloš. U příležitosti 50. výročí vzniku ZO ČZS v Letonicích
byly za obětavou a dlouholetou činnost ve prospěch zahrádkářského hnutí a
ocenění celoživotního díla uděleny na návrh výboru ZO republikovou radou
Praha Zlaté medaile panu ROTREKLOVI Miroslavovi a panu Antonínu
MOUDRÉMU.
K 1. 6. 2014 je stav členů ZO ČZS v Letonicích 44, 20 mužů a 24 žen.
Tolik tedy k výročí 50. let vzniku naší ZO, samotné akce za I. pololetí
2014, kterých bylo velmi mnoho, budou zmíněna v prosincovém vydání.
Miroslav Skoupý,
za výbor ZO ČZS
P.S. ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI v Buchlovicích. Zahrádkáři pořádají zájezd na
tuto akci v sobotu 26. 7. 2014 v 7.30 hod. Členové platí 50 Kč, nečlenové 100
Kč. Zájemci se již nyní mohou hlásit u paní Kohoutkové Zdeny anebo u paní
Věry Moudré.

Jeden za všechny, všichni za rodinu
Týden pro rodinu, doba, kdy máme možnost více se zamyslet nad
důležitostí rodiny a nad tím, jak je potřebné trávit čas společně, vyšel v letošním
roce na třetí květnový týden. Věděli jsme, že i my se chceme zapojit a podpořit
tuhle krásnou myšlenku. Tak vznikl nápad uspořádat rodinnou hru a pozvat na
ni všechny rodiny z obce a okolí a dohromady si to užít.
Od nápadu k realizaci je to vždy kus cesty, ale podařilo se ji zdárně projít,
díky nadšenému týmu a motivaci. Hlavním cílem bylo udělat prostor, kdy si
rodiny udělají čas na sebe, na své nejbližší, a užijí si to v radosti a spolupráci.
Chtěli jsme vytvořit hru, kde nerozhoduje rychlost, ale chuť jít dál a vědomí, že i
ten nejmenší má v týmu své důležité místo. Má ho tam každý!
25. 5. 2014 jsme se ve 14 hodin sešli na začátku nové in-line dráhy a
rodinné týmy musely nejdříve prokázat svou odvahu, tvořivost, chuť učit se.
V areálu Procyonu a in-linové dráhy týmy čekalo několik stanovišť: zdolání trati
na koloběžce, kreslení křídami na asfalt, zdravověda, inkoustové malování,
lezení na stěnu a jízda na koni. Až po absolvování všech úkolů se rodiny vydali
na trať, za pokladem, vybaveni cestovními deníky, pokyny, kouzelným jablkem
a dobrou náladou. Cesta byla dlouhá, slunce pálilo, a kromě plnění dalších úkolů
bylo potřeba vyluštit ještě osm hádankových básniček, které vyjadřovaly v
heslech, co vše je pro rodinu důležité. Týmy si vedly ale velmi statečně a
vyznaly se skvěle v českých písních i říkadlech, v hmatovém testu, v sekání
srpem, v chůzi se zavázanýma očima s oporou druhého, v poznávání rostlinek a
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živočichů i v tom, co zvířátka jí a kde spí. Cílovou rovinkou byl hřbet Větrníků
a odpočívka Jarmilka pak opravdovým cílem náročné cesty. Odměnou byl však
nádherný pohled na rozkvetlou Národní přírodní rezervaci Větrníky a výhledy
na Letonice a okolí, zábava při plnění úkolů i společné dělení kouzelného jablka
podle pohádkového příběhu, a jistě i poklad nalezený v cíli, "Moje vlastní
rodina"! Večer pak u lezecké věže zaplál oheň a byl prostor pro sdílení a
povídání.
Chceme moc poděkovat všem cca 80 lidem, kteří se podíleli na tomhle
krásném neděním odpoledni. A nezapomeňte: Jeden za všechny, všichni za
rodinu!
Ing. Eva Míčová, Ph.D.
za spolek Procyon a Orel, za organizační tým

Pět let Klubu maminek a dětí MÁaJÁ Letonice
Myšlenka založit Klub MÁaJÁ vzešla od paní Daniely Pospíšilové a Mgr.
Lenky Urbancové. Klub se připojil k občanskému sdružení Procyon, jako jedna
z jeho částí. Díky vstřícnosti Obecního úřadu Letonice jsme získali
k bezplatnému nájmu prostory v přízemí Mateřské školy Letonice.
Zprvu chudé vybavení herny vylepšila sbírka již nepotřebných hraček od
místních obyvatel a paní Padalíková vytvořila do Klubu několik háčkovaných
zvířátek. Prostory získaly na útulnosti také díky šikovným rukám maminek (ušití
záclonek, sedáků, atd.).
Zakládací listina je datována k 1. červnu 2009. Vlastní činnost Klub
maminek a dětí Letonice zahájil v září 2009. Na základě získání dotace od
Jihomoravského kraje jsme měli možnost rozšířit stávající vybavení, např. o
cvičební sestavu, plastové míčky.
Po dobu činnosti Klubu probíhají různé tvořivé kurzy a dílničky
(malování na trička, pletení košíků, apod.). Tradicí se stalo nadělování dárečků
pod stromeček, který si děti, za pomoci maminek, nazdobí. Takto se vybavení
herny rozšířilo o několik didaktických pomůcek, skluzavku, a další hračky.
V rámci stavebních úprav Mateřské školy Letonice došlo i v prostoru
Klubu maminek a dětí k výměně oken a vymalování. Obecní úřad Letonice
financoval také položení nových podlahových krytin.
V letošním roce se nám, kromě tradičních aktivit, podařilo ušít bazén na
plastové míčky, vytvořili jsme dekorace z keramiky na stěnu, pro děti jsme
připravili karneval, závody na odrážedlech a výsledky našeho společného
výtvarného tvoření jste mohli vidět na výstavě v knihovně.
Touto cestou děkujeme paní Moudré za vstřícnost a paní Balšínkové za
darovaný stan pro děti. Tento rok jsme se scházeli každou středu od 8.00 do
10.00 a program pro děti jsme rozdělili na tvoření, cvičení a hernu. O
prázdninách Klub není, ale od září opět začínáme. Plán činností a více informací
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o Klubu maminek a dětí MÁaJÁ najdete na: www.procyonletonice.cz . Přejeme
krásné prázdniny!
L. Urbancová a S. Lokajová,
za Klub maminek a dětí MÁaJÁ

Dámský klub
se dává připomenout naším občankám, které ještě nenavštívily naše
měsíční schůzky. Ochuzují se o velmi podařené setkání, veselé i poučné příhody.
Stále se něco děje.
Zahájení DK začíná vždy již tradičně v září – po prázdninách. Loni byla
„Anennská noc“ věnovaná dětem, byla zdařilá, o čemž psaly i noviny. Potom
následoval pochod s lampiony. V říjnu nás navštívila výkonnostní ředitelka
p. Verčáková z Brna a seznámila nás s produkty zdraví z Kanady.
Dámy navštívily brněnské pamětihodnosti a s nadšením vyprávěly těm,
kteří se nemohli zúčastnit. Opět proběhl „Vítr v šatníku“ a přípravy na
„Kateřinskou zábavu“. V prosinci se řítili dědinou čertíci a v mateřské školce i s
„Mikulášem“.
Nový rok pro nás znamenal i nové změny a to v podobě nového místa
schůzek - „U Radima“ se staronovou tváří Renatou Zourkovou. Anička nás
průběžně seznamuje a informuje s možností cestovat s ní a to např. do termálů,
Paříže a nyní Provence ve Francii, zájezdy jsou nabyté programem. V únoru se
velmi zdařila „pyžamová párty“ za velkého veselí.
Dále probíhaly výtvarné kroužky např. na velikonoce jsme vyráběly
výzdobu k naším domům a plánovaly se čarodějnice.
Nakonec DK ukončí svoje období akcí pro děti k začínajícím prázdninám.
Toto je velmi osekaná „kostka“ činnosti DK – dámského klubu, ale dámy věřte,
že stojí za to přijít.
Eva Černá,
za dámy v DK

Výstava ke 100. výročí vzniku 1. světové války
Mimo jiné kulturní a společenské akce, které v naší obci tradičně
probíhají jako např. Obecní ples, Košt slivovice, Pálení čarodějnic a další, se
uskutečnila jedna z velice zdařilých akcí, co se týká celkové expozice, významu
ale i návštěvnosti, a to byla výstava ke 100. výročí vzniku první světové války.
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Že potomci přímých účastníků bojů nezapomínají, svědčí množství
zapůjčených dobových fotografií, osobních věcí, zbraní a dalších artefaktů
týkajících se 1. světové války. Zajímavá a především pro mladší generace
poučná byla i možnost nahlédnout do života členů rodu Habsburků.
Chci touto cestou poděkovat panu Ing. Jiřímu Skokanovi za nápad a
realizaci této výstavy. Věnoval tomu veškerý svůj volný čas, kterého nemá jako
letonický starosta jistě nazbyt, a také nadšení pro celou věc, což bylo na výstavě
jistě znát.
Kéž by si budoucí generace vzaly z této výstavy ponaučení, aby se již
nikdy hrůzy válek neopakovaly.
Věra Moudrá,
za kulturní komisi

Výstavu navštívilo více než 300 občanů

Panu Hálovi byl v době vyhlášení války
jeden rok

Historie ročníku 1932
Spolužáků v tomto ročníku bylo 18 chlapců a 18 děvčat. K 31. 5. 2014 se
dožili jen 3 muži a 11 žen. Jejich setkání se uskutečnilo již osmkrát. Na svou
rodnou obec stále vzpomínají a rádi se do ní vracejí. Poslední setkání se konalo
dne 31. 5. 2014 v pohostinství u Svatého Huberta v Letonicích, kdy se sešlo
devět účastníků, tři se pro nemoc omluvili.
Děkujeme tímto faráři panu Martinu Bejčkovi, že byl kostel našim
rodákům zpřístupněný. Děkujeme vedoucí pohostinství paní Ivance Zourkové za
ochotu a milou vstřícnost k našim rodákům i Antonínu Hrdličkovi, který celou
akci fotografoval. Věříme, že v květnu 2015 se opět uskuteční setkání
spolužáků, kteří se narodili v r. 1932.
Antonín Moudrý
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Přátelské pozvání
Dne 28. 4. 2014 navštívil naši obec
senátor za okres Vyškov ing. Ivo
Bárek, aby byl přítomen oslavě
osvobození.
Antonín Moudrý
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Žáci naší TJ – přeborníci okresu Vyškov
Žáci oddílu kopané TJ Letonice se v letošní sezoně stali přeborníky
okresu Vyškov. Nejdříve vyhráli svoji skupinu se ziskem 42 bodů a skórem
143:24 před oddíly Otnic a Bošovic. Ve finále pak porazili ambiciózní tým
z Moravských Málkovic, který za celou sezonu ve své skupině ani jednou
neprohrál. První zápas naši chlapci vyhráli 3:0 a pak dokázali po heroickém
výkonu vyhrát i v Málkovicích 3:2. Tam pak obdrželi z rukou okresních
zástupců putovní pohár a věcné ceny. Nejlepšími střelci se v této sezoně stali
Bárek Denis 36 branek, Tomek Petr 26 branek, Bárek Jakub a Bárek Ondra s 19
brankami. Na finále o přeborníka okresu naši mladí fotbalisté jen tak
nezapomenou. Po vítězném utkání následovala slavná jízda s pohárem po naší
vesnici a příjemné posezení po zakončení sezony. O tuto krásnou atmosféru se
postarali také sponzoři a vedení obce. Starosta pan Skokan předal našim
fotbalistům za jejich vzornou reprezentaci pohár obce Letonice.
O tom, že v TJ se velmi dobře pracuje s mládeží, svědčí i dobré výsledky
dorostu a přípravky. Naši dorostenci skončili v krajské soutěži na 6. místě a
nechali za sebou taková mužstva, jako jsou Slavkov, Bučovice nebo Brankovice.
Naši nejmenší fotbalisté z přípravky skončili v okresním přeboru na 3. místě se
46 body a impozantním skóre 215: 66. Mladší přípravka skončila také na
3. místě. Podle výsledků a umístění je vidět, že práce s mládeží nese své ovoce a
bude možné postupně doplňovat jak dorost, tak i mužstva dospělých.
Na závěr je třeba vyzvednout dobrou práci trenérů všech našich
mládežnických oddílů, kteří tuto práci dělají ve svém volném čase a hlavně
zdarma. Je dobře, že bývalí
dobří fotbalisté předávají své
zkušenosti těm mladým, kteří
pak mohou jít v jejich
šlépějích. U žáků jsou to
Bárek Zdeněk a Rotrekl
Tomáš, u dorostu Selinger
Pavel a Kohoutek Pavel, u
mladší přípravky Rotrekl
Hynek a Zemánek Michal a u
starší přípravky Hrabovský
Pavel a Zourek Ivo. Za tuto
záslužnou práci je jim třeba
upřímně poděkovat.
Jaroslav Zobal,
člen kulturní komise
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Ohlasy našich čtenářů
Ztráta identity? Podkopané základy! Chybějící symboly.
Otec vlasti, jak je nazýván Karel IV, při jedné z posledních rozmluv před
svou smrtí objasňoval svému synovi Václavovi význam slova vlast. Vlast je
láska k minulosti země k její historii. A dodal .. je třeba milovat budoucnost,
neboť v ní končí historie.
Jestliže bych převedl jeho moudrost na úroveň naší obce, jak jsme na tom
my s láskou k naší minulosti, k naší vesnici? Jakou si zasloužíme budoucnost,
když nectíme naši historii? Na tuto myšlenku mně opět přivedly v nedávné době
hned dvě skutečnosti. Nešťastné rozhodnutí o zbourání části historického zdiva
v sousedství kostela a stejně jako každý rok obsah pozvánky a průběh
letonických – Antonínských hodů.
Zatímco v ostatních obcích zachraňují z původního materiálu mnohdy již
rozvalené ohradní zdivo, my se dokážeme bez jakéhokoliv soucítění s tehdejším
úsilím a obětavostí našich předků během chvíle nenahraditelně zbavit další
památky na období, kdy naše obec vznikala. Vůbec nám nepřijde na mysl, že
právě kostel a jeho okolí, kde odjakživa pohřbíváme ty, kteří nám byli a stále
jsou nejvzácnější, vždy byl, je a stále bude, nejvýznamnějším a nejpamátnějším
místem obce. Je současně symbolem křesťanství a víry, na kterých byly
postaveny základy naší obce a vlasti, naše kořeny, naše historie, ale také naše
budoucnost. Jestliže slavíme Antonínské hody a nejsme schopni do programu
zařadit ani pozvání na mši svatou k uctění toho, jehož jménem naše letonické
hody nazýváme, o čem to svědčí?
O úmyslu, jedinečnosti či ojedinělosti Letonic? Co je z pohledu historie a
pro budoucnost horší? V čem tkví ona ojedinělost? V podkopávání svých
vlastních základů v důsledku nízké úrovně vzdělání, v omezenosti znalostí
historie či její neznalosti, v pokračování nesvobodného a nesmyslného dělení
občanů Letonic, ve ztrátě identity z místem kde žijeme, ..? Důsledky jsou patrné
dodnes. Jak dlouho ještě? Poučme se z celé historie vč. uplynulých 60 let,
přestaňme s tím, co nás uměle rozdělovalo a začněme se více než o současnost
společně starat o budoucnost. Naše historie sahá mnohem hlouběji než naše
paměť a mnohdy by stačilo se seznámit alespoň s částí popsané historie na
www.obce, zpracované ing. Skokanem. Proč v rodinách či ve školách neučíme
naše děti celou historii Letonic počínaje osídlením Hradiska nad Letonicemi,
vlivem kláštera panen augustiniánek z Doubravníku, který dal v roce 1235
postavit kostel a dvůr, obdobím panství Kauniců a stavitelským působením
významného architekta Domenica Martinelliho pokračujíce,..? Proč se lépe
nestaráme také o památníky této dávnější minulosti které jsme schopni
rozprodat, zbořit či nechat chátrat? Jak potom můžeme chtít po mladé generaci
22

aby ctili naše dílo? Kdy a kam se poděly, či proč se pouze v malé míře vyskytují
v naší obci dřívější vlastnosti jako hrdost, ušlechtilost, vytrvalost, pracovitost,
přímost jednání? Jak symbolické, že jejich potlačení či ztráta se shoduje
s obdobím, kdy Letonice přišly o další významný symbol vesnice, spojujícího
člověka s přírodou - o koně, pro které jsou tyto vlastnosti charakteristé. Co se to
s námi děje, že necháme zarůstat krajinu kolem nás, že je nám jedno co bude
s Větrníky, kterých si předchozí generace cenily, že se nezajímáme o provádění
komplexních pozemkových úprav, které mohou výrazně změnit obraz naší
krajiny, krajiny našich předků a budoucích generací? Ať to za nás udělá někdo
jiný ?!
Je na čase si položit a také zodpovědět otázku jak a kam dál? Jestliže si
chceme zachovat to nejcennější co Letonice měly a ve zmenšené míře stále ještě
mají - původní venkovský charakter, vycházející ze sounáležitosti s přírodou,
pak nezbývá než se vrátit ke svým kořenům, začít stavět budoucnost na
původních základech, začít ctít historii a její symboly.
V novodobé „evropské“ řeči se tomu říká začít pečovat o venkov - což
znamená uskutečňovat soubor aktivit vedoucích ke zlepšení kulturní a přírodní
hodnoty prostředí a k posílení identity obyvatelstva k danému prostoru. Ale to
bychom ji museli napřed znát a žít. Pokusme se o to. Prosím.
Jiří Pospíšil,
zastupitel obce

Něco málo z činnosti SBORU DOBROVOLNÝCH HASIĆŮ
V průběhu
uplynulého roku se
Sbor dobrovolných
hasičů podílel na
několika kulturních
akcích. Některé byly
uspořádány námi, u
jiných jsme byli jako
spolupořadatelé
a
zaštiťovali správný
průběh akce. Podíleli
jsme se na akcích
pořádané
ČČK
,Svazem zahrádkářů,
Dámským klubem, jako byly například Cesta kolem světa na konci školního
roku, lampionový průvod na začátku školního roku, 13. slet čarodějnic.
V prosinci ve spolupráci s obcí byl uspořádán vánoční koncert s kapelou
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Boršičanka Antonína Koníčka. Poté následovala ostatková zábava v obci, která
se mimochodem velmi zdařila. V budoucnu budeme jistě pokračovat ve stejném
duchu. Na jaře byl proveden sběr železného šrotu. Při oslavě Svátku práce
družstvo mužů předvedlo pro děti ukázku provedení požárního útoku a zásah
technickou pěnou.
Ale nejdůležitější akcí, kde jsme měli možnost ukázat svoji připravenost, byl
cvičný zásah při požáru obecního hostince a poté i kostela v Letonicích.
V příštím roce budeme slavit 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a
již nyní přemýšlíme, jak Vás překvapit novými nápady.
Přejeme krásné léto!!!
Členové Sboru dobrovolných hasičů Letonice

Pijeme kvalitní vodu?
na úvod si hned dovolím odpovědět – ano! Pijeme
kvalitní vodu za rozumnou cenu. Samozřejmě. Kritický
čtenář namítne, že je zcela logické chválit si vlastní
zboží, ale v následujících řádcích se Vám pokusím
vysvětlit, co mne opravňuje k takovému prohlášení.
Naše společnost zásobuje pitnou vodou 78 % všech
obyvatel vyškovského okresu, což představuje více jak 60 tisíc
odběratelů vody. Z toho 55 % pitné vody je vyrobeno z vody povrchové,
zbylých 45 % zdrojů tvoří vody podzemní. Jako největší a jediný povrchový
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zdroj vody pro výrobu vody pitné na okrese Vyškov slouží přehradní nádrž
Opatovice, kterou vlastní a spravuje státní podnik Povodí Moravy. Nádrž se
sypanou hrází zadržuje zhruba deset milionů metrů krychlových vody. Surová
voda z přehradní nádrže Opatovice je upravována na Úpravně vody Lhota. Z
této úpravny je voda rozváděna Skupinovým vodovodem Vyškov do
rousínovské, bučovické a slavkovské části vyškovského okresu s tím, že
významná část je dodávána až do okresu Brno – venkov, konkrétně do Újezdu u
Brna.
Dalším významným zdrojem vody, využívaným naší společností, je 17
lokálních pramenišť podzemní vody, z nichž tři největší jsou v Dědicích a
Drnovicích, která zásobují okresní město Vyškov a v Hlubočanech, odkud je
voda dodávána do Bučovické větve Skupinového vodovodu Vyškov.
Nejdůležitějším sledovaným kritériem vyráběné a dodávané vody je její
kvalita, a to ze zcela logických důvodů. Už termín „pitná voda“ jasně evokuje
fakt, že se jedná o komoditu, která je určena k přímé lidské spotřebě a tudíž
musí splňovat ta nejpřísnější kritéria kvality z hlediska ochrany zdraví. Tyto
limity kvality jsou ukotveny v příslušných legislativních nařízeních, která
mimochodem patří k nejpřísnějším v celé Evropské unii. Kvalita vody se, ve
smyslu výše uvedeného, sleduje po stránce mikrobiologické, biologické,
fyzikální, chemické a organoleptické. Zda kvalita vody splňuje legislativou daná
kritéria kvality, je nutné průběžně kontrolovat. Toto je zajištěno ve dvou
úrovních. V té první kontrolu provádí nezávislý orgán ochrany veřejného zdraví,
v našem případě Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně, územní pracoviště Vyškov, který odebírá vzorky pitné vody a provádí
jejich vyhodnocení ve svých laboratořích.
V druhé úrovni je povinna monitoring kvality provádět i naše společnost.
Místa odběrů, druh stanovení a jejich četnost je stanovena rozhodnutím orgánu
ochrany veřejného zdraví. Takto získané rozbory musí naše společnost evidovat
v celostátním registru kvality vody. Za
účelem vlastního provádění rozborů má
naše
společnost
zřízen
útvar
vodohospodářských laboratoří, v tomto
případě jeho dílčí část – laboratoř
pitných vod. Tato laboratoř má čtyři
výkonné laboratorní pracovníky a
jednoho terénního pracovníka –
vzorkaře.
Pracoviště,
vybavené
moderní analytickou technikou s
kvalifikovanou obsluhou, umožňuje
provádět příslušná mikrobiologická,
biologická
a
chemicko-fyzikální
stanovení. Jedná se o akreditované
pracoviště, což v praxi znamená, že
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laboratoř je oprávněna provádět příslušná stanovení a ručí za jejich správnost.
Součástí akreditace jsou pak také pravidelné kontroly nezávislého akreditačního
orgánu, které zajišťují dlouhodobou a stálou kvalitu prováděných rozborů.
Nejdůležitější údaje z rozborů naší laboratoře jsou k dispozici na www
stránkách společnosti (www.vakvyskov.cz).
Co říci na závěr? Systém sledování kvality vody je legislativně a
realizačně natolik propracovaný proces, který prakticky vylučuje, aby se ke
konečnému spotřebiteli dostala voda, která by jakkoli mohla ohrozit jeho zdraví.
S klidným svědomím mohu prohlásit, že pokud je dodavatelem vody do Vašich
kohoutků naše společnost, pak je tato voda z hlediska kvality zdatným,
srovnatelným a v mnoha případech i lepším, konkurentem balených pitných vod.
Navíc má tato „kohoutková voda“ jednu důležitou vlastnost oproti vodě balené –
při srovnatelné kvalitě je přibližně 200 -krát levnější…
Ing. Karel Hájek,
výrobně-technický náměstek, VaK Vyškov

Příprava besedy s důchodci
Kulturní komise připravuje na měsíc říjen již tradiční setkání s našimi
důchodci. Po loňském úspěchu s výstavou obrazů našeho lidového malíře Josefa
Zourka připravujeme na letošní setkání výstavu obrazů, skic a plakátů naší
rodačky paní Lety Křivánkové. Proto kulturní komise prosí naše spoluobčany,
kteří vlastní její obrazy, plakáty nebo jiné materiály, aby je zapůjčili na tuto
připravovanou výstavu. Potřebné informace budou přebírat členové kulturní
komise paní Věra Moudrá a Jaroslav Zobal nebo přímo starosta obce pan Jiří
Skokan. Výstava bude rozšířena o obrazy našeho spoluobčana pana Filípka,
který přislíbil zapůjčit své obrazy na toto setkání.
Jaroslav Zobal,
člen kulturní komise
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Poděkování
 Děkuji kulturní komisi při Obecním úřadu v Letonicích za uskutečnění
myšlenky paní Violety Křivánkové a pana Jaroslava Zobala. Podařilo se
uskutečnit výstavu obrazů mého strýce pana Josefa Zourka. Jeho krajinky
a různá zátiší byla obdivuhodná a hojně navštívená. Mé poděkování patří
též všem spoluobčanům, kteří na tuto akci zapůjčili své obrazy. Bylo jich
hodně a dalo to velkou práci celému kolektivu kulturní komise. Za celou
rodinu srdečně děkuji.
Helena Zachovalová
 Hody jsou hezká tradice, jsme rádi, že se udržují staré zvyky. Proto všem
organizátorům a stárkům dík. Mě zaujaly dvě maminky, které vedly malé
děti na hřbitov a řekly, že jsou u babičky na hodech a jdou dětem ukázat,
kde mají hrobeček prababička a pradědeček. Potěšilo mě to, že v dnešní
době mladí lidé na takové věci nezapomínají. Některé z dětí totiž neví,
kde má hrob například babička. Chtěla jsem se s touto skutečností
s Vámi podělit.
Ludmila Navrátilová
 Dámský klub Letonice děkuje všem, co se zúčastňují pálení čarodějnic.
Zvlášť nově přistěhovaným občanům Letonic. Tento den jsme všichni
bratři a sestry a na koštěti může letět každý, kdo se nebojí. Náš klub
zvlášť potěšila rodina pana Balšínka, která překvapila oblečením a
zapojením celé rodiny, nezapomněli doma ani babičku.
Za čaroděje a čarodějky vaše první čarodějnice Letonic.
Ludmila Navrátilová
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Společenská statistika obce Letonice I. pololetí 2014
Narození
Úmrtí

2
4

Sňatky

3

Průměrný věk obyvatel obce Letonice
Muži

41

Ženy

42

Počet obyvatel obce Letonice k 30. 06. 2014 je 1392
Muži

707

Ženy

685

Počet obyvatel obce Letonice do 18-ti let
Muži

108

Ženy

122

Lenka Liberová, matrikářka

Upozornění
 Před budovou Pošty bylo vyznačeno vyhrazené stání pro služební vozy
České pošty, nikoliv pro návštěvníky.
 Podobné značení najdete i obchodu v ulici U kaple.
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Vážení občané,
Chtěla bych přiblížit naši přírodu za Potoky-Šmolesy. Je toto místo stále
příroda nebo přírodou už bylo? Je to odpaďák, protože, co se komu doma nebo
v poli (např. turčání) nehodí, šup s tím a už je to u vrby. Ta je chudera stará, a
proto bere za své. Potok – hanba. Jdeme dál, potok je zanešený vším možným, a
tak trpí stromy, které tam jsou a které pak uhnívají. Co na to obec?
Zastupitelstvo snad ani neví, co se tam děje.
Když jsem byla malá, ve vodě kvákaly žáby. V zimě potok zamrzal, dalo
se tam klouzat po botech, protože brusle jsme neznali. Tak bych mohla jít dál až
ke kříži a studánce, kde tekla čistá voda, která se dala pít. Bohužel, voda už
neteče.
Ani se mně nechce věřit, co se děje. Bezohlednost. Hlavně že já mám
doma a v poli pořádek – co je mně tedy po vrbě. Jsem zvědavá, jestli to tam
občané budou vozit i nadále.
Svádíme to na mládež? Ta má teď jiné zájmy, např. ničit čekárnu.
Malovat a psát krásná slova, jejichž význam ani pořádně neznají. Dále pak stoly
a lavice u prodejny u Kaple. Lidé se zde mohou odpočinout. A už je to tu.
Popelník na stole – na co? Zbytky cigaret a zápalek poletují okolo, všechno je na
zemi. Proč to děláme, mládeži, možná i dospělí, víme? Nás se to přece netýká?
Kdyby ano, možná že bychom to nedělali.
Podívejme se na sousední stojan na kola. Na co tady je, když si můžeme
kolo opřít o stůl? Ve stojanu bychom si kolo odřeli, vždyť je nové, tak pravila
jedna napomenutá dáma.
Děkuji za přečtení, udělejte si úsudek sami.
Nepodepsaný pisatel
Poznámka redakce: Je jen škoda, že se pisatel tohoto příspěvku nepodepsal,
vždyť vyslovil nic než pravdu.

Nelíbí se nám parkování na chodníku.
Občané pak musí překážku na
chodníku obcházet po silnici, což
rozhodně není bezpečné.
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Několik fotografií z dění na obci

Protipovodňové úpravy

Kácení nebezpečných stromů

Nová zídka na hřbitově

Odvážení pomníku padlých pro účely
rekonstrukce

Nová fasáda na obecním úřadě
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Slavičí koncert
Sním u řeky pod javorem na lavičce,
Nade mnou mi slavičí koncert zní,
hrdélko se mu chvěje při písničce,
jsem okouzlen jeho podmanivou
písní.
Javor vzrostlý vévodí na břehu,
V šíř větve od kmene rozkládá,
Aby ptáčkům poskytoval noclehu, i
před výhní léta je do stínu láká.
Slavíček tolika písničkami oplývá,
od srdce k srdci tak mluvit umí,
radost a pohodu kolem rozdává,
kdo v srdci lásku má, ten mu
porozumí.
Jaro přišlo – doba rozkvětu poupat,
růží,
barvami zářící i návratu slavíků,
to každé kvítko má svou opojnou
vůni,
a posel jara – slavík na sto jazyků.
Složil: Rostislav Rotrekl, rodák
z Letonic

Brno 2013
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Pomník padlých před opravou

Hezké prázdniny dětem a všem příjemnou dovolenou přeje
Redakční rada
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