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Hezké vánoční a novoroční svátky,
pevné zdraví a spokojenost všem
občanům obce Letonice
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Ukázky prací našich dětí
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Začátkem dalšího volebního období bych chtěl poděkovat těm z Vás,
kteří jste svojí účastí v komunálních volbách prokázali, že Vám záleží na
budoucnosti naší vesnice a to bez ohledu na to, komu jste vyslovili podporu.
Nemínil jsem se v tomto období ucházet o vedoucí funkci v čele vedení obce.
K tomuto jsem se rozhodl až na základě volebních výsledků a prokazované
podpory občanů a velké části zastupitelů. Všem děkuji za důvěru. Vynasnažím
se a věřím, že všichni zastupitelé se budeme snažit pracovat a jednat tak, aby to
bylo ku prospěchu rozvoje a modernizace Letonic.
Zastupitelstvo obce Letonice na svém jednání dne 12. 12. 2014 schválilo
Plán rozvoje obce LETONICE. Tento dokument je soubor projektů a
stanovuje cíle rozvoje obce pro následující období:
1. Bydlení a sociální oblast
Infrastruktura Horany – vytvoření nových stavebních míst
2. Školství
Modernizace vybavení kuchyně
Výuková pěstitelská zahrada ZŠ (lokalita pozemek zahrádkářů u ZŠ)
3. Kultura, sport, cestovní ruch, památky
Kulturní, společenské, národopisné a vzdělávací akce
Vícegenerační areál Letonice (lokalita mezi hřištěm a Procyonem)
Dopravní hřiště TJ Letonice (lajnování, dopravní značení)
Kříže – stopy předků – oprava sakrálních památek
Vestavba ubytovacích buněk (využití půdních prostor nové kabiny TJ)
Dětské hřiště u koupaliště
Hřbitov (zídka + komunikace od jižní brány ke kostelu)
4. Využití a údržba objektů obce
Zřízení muzea obce
Přírodní koupaliště-biotop
Oprava kanalizace v obecním domě + zateplení štítu
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Realizace úspor energie - obchodní středisko (zateplení obálky)
Realizace úspor energie - základní škola (zateplení obálky)
5. Infrastruktura obce
Chodníky (Dražovská, Školní, Družstevní, Nová, U koupaliště)
Likvidace bioodpadu z obecních ploch
Rekonstrukce a obnova zeleně v centrální části obce
Parkovací stání u MŠ a ZŠ
Revitalizace kanalizace, prioritně stoka A
Vybudování zázemí pro údržbu obce (areál technických služeb)
Opravy komunikací ul. Nová, U koupaliště
6. Krajina a ochrana přírody
Poznej své rodné území (údržba NPR Větrníky v rámci EVVO)
Opatření nad revitalizační nádrži - Šmolesy (protierozní opatření)
Realizace společných zařízení KPÚ (prioritně vodní toky, nádrže,
protierozní op.)
Poznej krajinu své obce (přednášky a vzdělávací akce EVVO)
7. Spolupráce NNO
8. Komunitní vzdělávání
Realizace, potřebnost a účelnost každého cíle bude zvažována
v návaznosti na reálný rozvoj obce v souvislosti s možností získání finančních
prostředků.
Všem občanům Letonic přeji pohodové prožití vánočních svátků a do
roku 2015 pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Jiří Skokan
starosta obce

Zhodnocení volebního období 2010 – 2014
Začátek volebního období byl poznamenán dokončením dvou akcí, které
téměř vyprázdnily obecní pokladnu. Byla to výstavba infrastruktury ul. U Hřiště
a oprava sálu Obecního domu.
V únoru 2011 byly propojeny vodovodní řady v ul. Dražovská a Pod Kopcem a
ul. Bučovská a Pod Kaplí. Provozování vodovodu bylo předáno VaKu Vyškov.
V červnu byl zrekonstruován povrch vozovky v ul. Příční. Následovala oprava
chodníku na ul. 1. Máje (540 tis. Kč, dotace 300 tis.). V tomtéž období byla
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provedena generální oprava hydrantů a 3 byly úplně vyměněny. Bylo
zmodernizováno technické vybavení KTV – šíření digitálního signálu a
rozšířena programová nabídka. Budova OÚ prošla rekonstrukcí a úpravou
prostor.
V obou školních budovách byly provedeny opravářské a rekonstrukční
práce, malování, výměna podlah, obkladů a osvětlení. V MŠ byla opravena
kanalizace, vybudovány chráněné vstupy a budova byla celkově zateplena
včetně výměny oken. V rámci položení kabelu VN v ulici Pod Kaplí byl
vybudován nový chodník. Fy. Povodí Moravy bylo provedeno částečné
vyčištění Letonického potoka, v místech slabé slyšitelnosti byl posílen obecní
rozhlas. Z prostředků MV byl bezúplatně získán starší automobil pro potřebu
SDH Letonice.
V rámci řešení bydlení mladých rodin v návaznosti na obecní byty bylo
rozhodnuto o prodeji budovy Domu služeb s podmínkou vybudování 5 bytů.
Další významnou akcí bylo zateplení Obecního domu a zhotovení nové fasády.
V roce 2012 jsme dokončili druhou etapu opravy chodníku v ul. Pod Kaplí a
zateplili jsme strop v ZŠ. Byl zakoupen třístranný traktorový sklápěcí přívěs.
V ZŠ byly ve dvou třídách vyměněny podlahové krytiny a obložení stěn.
Dále zde byla provedena úprava systému vytápění a ohřevu vody. V MŠ jsme
rekonstruovali kotelnu celkově, byly vyměněny některé radiátory a z části
obměněno provozní vybavení. Bylo přikročeno ke zpracování studie na
vybudování biotopu a modernizace koupaliště. Velkou stavební akcí byla oprava
havarijního stavu chodníku v centrální části obce. Podařilo se nahradit
nevyhovující herní prvky dětských hřišť v obci a MŠ. V části ulice Horany byl
zpevněn povrch vozovky a na místním hřbitově byla původní cihelná opěrná
zeď nahrazena zdí kamennou. Na obou školních budovách byly obnoveny
hromosvody. V závěru roku bylo započato s odbahněním rybníka, které bylo
dokončeno v dalším roce - 2013. Na střechu MŠ byl nainstalován solární
systém ohřevu vody, bylo provedeno několik oprav na budovách ve vlastnictví
obce. Např. v MŠ byla rekonstruována část kanalizačních rozvodů a přestavěna
dělicí příčka v kuchyni. Na dvoře budovy OÚ byly opraveny střechy garáží a
taktéž střecha na sociálním zařízení Obecního domu. Náročnější byla
rekonstrukce topného systému budovy bývalého nákupního střediska.
Významnou akcí bylo zateplení tělocvičny ZŠ Letonice. Na toto navázala
rekonstrukce vnitřního osvětlení a celkové vymalování prostor. V ZŠ se dočkala
výměny podlahová krytina a obložení stěn v suterénu. V MŠ byla provedena
výměna nefunkčních zařízení a byly zakoupeny dvě kuchyňské linky do výdejen
jídla. V ulici U Hřiště jsme rozšířili veřejné osvětlení a byla opravena část zdi
hřbitova, která byla v havarijním stavu. Získání dotace umožnilo zavedení
svépomocné likvidace BRKA, občanům byly bezplatně zapůjčeny kompostéry.
Dalším počinem bylo pořízení moderního čisticího stroje v ceně 1,5 mil., který
je využíván i v rámci zimní údržby. V podzimních měsících byl opraven
chodník v části ulice Osvobození. Následovalo zbudování cesty k ČOV, dále
5

byla zpevněna polní cesta v ulici Úvoz. Významnou akcí bylo zateplení budovy
OÚ, která byla dokončena v roce 2014.
Z prostředků Pozemkového úřadu bylo realizováno v rámci pozemkových
úprav protipovodňové opatření v lokalitě Pod Kyhelcem, hodnota díla 1,8 mil.
V dubnu byla provedena oprava schodů na hřbitově, následovala oprava další
části chodníku v ul. Osvobození a rekonstrukce části hřbitovní zdi. Byl
zrekonstruován most za ZOD. Plynule probíhala údržba budov a zařízení obce,
autobusových čekáren, obnova plakátovacích ploch, atd. V rámci zvýšení
bezpečnosti silničního provozu byla instalována zrcadla a měřiče rychlosti.
Proběhla rekonstrukce pomníku padlých. Největším počinem tohoto roku
byla výstavba komunikace u hřbitova, cena díla 1,2 mil. Kč. Neplánovanou
investicí byla oprava havarijního stavu kanalizace v křižovatce Osvobození –
1. Máje. Následně byla zpevněna část cesty v ulici Úvoz a opravena kanalizační
vpust, doplněny chybějící obrubníky v křižovatce Bučovská – Pod Kaplí a
odvodnění a zpevnění cesty za mysliveckým areálem. V rámci údržby byla
zpevněna zeď v suterénu MŠ, zpevněna plocha kolem obecní studny u plotu
farní zahrady, rekonstrukce hromosvodů na budově OÚ a hasičské zbrojnice,
oprava dětských hřišť, modernizace školní kuchyně atd.
Významnou a finančně náročnou akcí, hrazenou převážně z dotace, je
probíhající rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ. Náklady cca 1,5 mil. Kč.
Uvedený přehled shrnuje, co se v obci podařilo zbudovat a zkvalitnit, ale
určitě by se našly také věci, které jsme nedokázali zrealizovat nebo uvést do
života.
Stále je otevřena otázka koupaliště, je smutné, že se nedaří rozvíjet
výstavbu rodinných domů a s tím souvisí budování infrastruktury v plánované
ulici Horany. Velké rezervy jsou v údržbě obecních budov, je třeba řešit zázemí
pro obecní “technické služby“, atd.
Dá se říci, že Letonice jsou moderní vesnicí, ale stále je co zlepšovat a
budovat. Daří se udržet školu a školku díky přispívání obce na plat učitele, po
nástupu silných ročníků v posledních dvou létech se zvýšil celkový počet dětí.
Počet obyvatel obce se trvale pohybuje mírně pod 1400, nyní 1394. Průměrný
věk je 41,5 roků, do 18 let máme 108 chlapců a 122 dívek. Nejstarší obyvatel
obce se dožil 101 roků.
V obci funguje rovněž společenský život. Je škoda, že se kulturních akcí
v obci zúčastňuje stejná komunita lidí a mnohdy je více účastníků přespolních
než domácích. Daří se rovněž sportovcům a zvláště fotbalisté TJ dosáhli
pěkných výsledků. Dá se říci, že všechny organizace a občanská sdružení jsou
ze strany obce podporovány nejen finančně.
Ing. Jiří Skokan,
starosta obce
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Shromáždění ke 100. výročí vzniku I. a 75. výročí II. světové války
a Dni české státnosti v Letonicích
Dne 26. září 2014 asi 180 občanů obce Letonice uctilo památku válečných
obětí z řad letonických občanů. Starosta obce Jiří Skokan ve slavnostním
proslovu stručně zrekapituloval historii pomníku padlých, který byl k těmto
výročím zrekonstruován a připomněl průběh válečných událostí.
Slavnostní ráz celé akci dodala účast Hraničářského pluku Klubu vojenské
historie Brno a vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, kteří
společně drželi čestnou stráž. Pomník požehnal místní farář P. Bejček, který
rovněž pronesl modlitbu za padlé občany obce. Slavnost byla ukončena čestným
výstřelem z děla.
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Z projevu starosty obce Jiřího Skokana
Rok 2014 je výročím dvou významných událostí, které se
nezapomenutelně zapsaly do dějin národa i naší vesnice. 28. července
zaznamenal svět 100. výročí vypuknutí první světové války, 1. září uplynulo 75
let od začátku druhé světové války.
První světová válka zůstává v myslích Čechů a Moravanů v pozadí té
druhé. Nepřehnala se přes území naší republiky a vojáci umírali i tisíce
kilometrů za hranicemi vlasti.
Během čtyř let padlo tolik Čechů, že to nemá v našich novodobých
dějinách obdoby. A zůstaly po nich desetitisíce jmen vytesaných do kamene či
odlitých z bronzu. Celkem 180 tisíc českých vojáků padlo v 1. světové válce.
V česku tak nebylo rodiny, v níž by za velké války nepadl či nebyl zraněn
některý její člen. Na našem území je evidováno přes 15 000 válečných hrobů,
pomníků či pietních míst, odkazujících na I. světovou válku.
Na lidi, po nichž zůstal mnohdy pouhý nápis na pamětní desce, si dnes už
málokdo pamatuje. Přesto je znakem kulturně vyspělé společnosti na ně
vzpomínat třeba jen tím, že se o pietní místa pravidelně staráme.
Ne nadarmo se říká, že dějiny lidstva jsou spíše než cokoliv jiného
dějinami válek. A ty lemují pomníky padlých vojáků. Jako němý svědek
nejsmutnější události počátku minulého století a připomínka počátku
novodobých dějin našeho státu stojí již 91 let jeden takový na naší návsi Památník obětí padlých ve světové válce. Naši předkové jej vybudovali na
paměť občanů Letonic, padlých na bojištích světové války a jako věčnou
připomínku vzniku prvního státu - při příležitosti vyhlášení Republiky
československé.
Z naší obce bylo k vojenské službě válečné povoláno 224 mužů.
Z válečných polí Velké války se nevrátilo celkem 36 mužů – občanů Letonic.
Jejich jména jsou vytesána zde na tomto pomníku. Mnozí bojovali
v rozhodujících bitvách válečného dění a 18 z nich se vrátilo jako legionáři
ruských, francouzských a italských bojišť.
Na jaře roku 1919, 22. května, byla v obci konána slavnost k vyhlášení
vzniku republiky a uctění památky padlých. Byly vysázeny "lípy svobody" zde,
v tomto parku, za velké účasti mládeže a dospělých občanů, Sokolů v krojích,
hasičů a Orlů. Úvodní řeč přednesl studující gymnásia František Matyáš, další
řečník byl učitel Švarný a hlavní slavnostní projev přednesl řídící učitel Julius
Šafařík, který v závěru vyzval mládež k ochraně a péči o památné lípy. Čestnou
stráž stáli legionáři Ludvík Julínek, účastník bitvy u Zborova, Josef Zobal,
hrdina bojů na Piavě a Albert Zouhar za francouzské legionáře.
V témže roce bylo rozhodnuto o výstavbě Památníku padlým ve světové
válce. V roce 1923 byl pomník postaven. Nese znak čs. státu a nápis: „Na
památku osvobození čs. národa a padlým spoluobčanům (ve světové válce)
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věnuje obec“. Následuje seznam všech padlých a nezvěstných. Na podstavci
byly umístěny čtyři reliéfy. Pomník byl slavnostně odhalen 9. září 1923.
Slavnost zahájil starosta obce Antonín Hanák. Za místní učitelský sbor
promluvil řídící učitel Julius Šafařík, který zvláště dětem význam pomníku
připomněl a jeho ochranu doporučoval. Za Tělocvičnou jednotu Sokol promluvil
Jaroslav Paseka, za Tělocvičnou jednotu Orel Alois Vrána a za občany Alois
Hanák.
V období II. světové války, která přinesla našemu národu další strádání a
utrpení a vyžádala si mnoho obětí na životech, musela být část textu na pomníku
dle nařízení okupačních úřadů zahalena neprůhlednou deskou.
Po válce, v jejímž průběhu se obětí nacistické zlovůle stal letonický rodák
Josef Rotrekl, řídící učitel v Lačnově, který se jako nadporučík čs. armády
nesmířil s nacistickou porobou a aktivně se zapojil do činnosti Obrany národa a
za svoji odbojovou činnost byl 29. října 1941 popraven v Kounicových kolejích
v Brně, byla na přední část podstavce instalována na památku Josefa Rotrekla
pamětní deska.
Jsem rád, že my, současní obyvatelé Letonic, jsme opravením pomníku a
dnešním shromážděním uctili památku válečných obětí z řad občanů naší obce.

Střípky ze života Základní školy v Letonicích
1. září 2014 přivítal pan starosta obce ing. Jiří Skokan spolu s paní
ředitelkou Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou mateřské školy Miroslavou
Lefnerovou, pedagogickým sborem a rodiči 69 žáků. Zvlášť milého přivítání se
dostalo prvňáčkům, kterých se v tomto roce sešlo 20. Jejich natěšenost a
důležitost, s jakou nastoupili ke svým povinnostem, vyvolaly úsměv na tvářích
všech přítomných. Rodiče se po slavnostním zahájení mohli rozhlédnout po
budově školy a ocenit nově vybavenou 5. třídu a školní družinu. Přesvědčili se,
že vkusně upravené interiéry školy a usměvavé učitelky budou vlídným místem
pro výuku jejich dětí.
V měsíci září proběhlo předvolební setkání žáků se senátorem ing. Ivo
Bárkem, který s nimi pohovořil o otázkách, které děti zajímaly. 26. září žáci
vystoupili s programem při odhalení zrekonstruovaného pomníku obětem
1. světové války.
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K velmi vydařeným akcím patřilo hudební představení na téma „slušného
chování“ O perníkové chaloupce. Profesionálním hercům se dostalo
zaslouženého aplausu.
Také měsíc říjen se nesl ve znamení zajímavých akcí. Žáci 1. třídy
navštívili Papouščí zoo v Bošovicích a odnesli si krásné zážitky. Koncem
měsíce října se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Vyškově,
absolvovali dopravní testy i praktickou výuku na kole po simulovaných
křižovatkách. Cílem výuky je zabránit zbytečným úrazům a neštěstí na silnicích.
18. listopadu zavítal do školy zkušený ornitolog a přivezl s sebou desítku
dravých ptáků. Názorně předvedl, jak s dravci pracuje, dovolil i dětem
vyzkoušet odlet a přistání na své ruce. Jeho povídání nejen o dravých ptácích,
ale i jiných zvířatech žáky velmi zaujalo a inspirovalo k vyhledání literatury a
dalších zajímavostí ze života přírody.
27. listopadu prošlo obcí „napoleonské vojsko“ u příležitosti výročí „Bitvy
tří císařů“ u Slavkova. I přes hodně studené počasí děti nadšeně vítaly
pochodující vojáky v dobových uniformách s bodáky a puškami, z nichž někteří
přijeli i na koních. Výstřel z pušky vzaly děti jako zábavné zpestření, ale
ohlušující výbuch z kanónu trochu se strachem. Mohly si pohladit i koně vojáků,
ale nabízenou projížďku na bujných zvířatech jim učitelky v zájmu bezpečnosti
nedovolily.
1. prosince přišel do školy Mikuláš. Dětem přinesl kromě pohádkového
představení také balíčky se sladkostmi. Děti na oplátku Mikuláši, čertovi a
andělovi zazpívaly a přednesly básničky.
4. prosince žáci první, druhé a třetí třídy navštívili skanzen ve Strážnici,
kde byl připraven vánoční program na téma „Radujme se, veselme se…“
s ukázkami adventních a vánočních zvyků. Ve stejný den žáci čtvrté a páté třídy
navštívili zábavný vědecký park Vida science centrum v Brně. Zde se seznámili
zábavnou hravou formou s exponáty, zákonitostmi přírodních zákonů,
fyzikálních jevů a technických vynálezů.
6. prosince žáci školy zazpívali koledy při rozsvěcování vánočního stromu
na návsi. Poslední týden před vánočními prázdninami děti se svými rodiči
v příjemné sváteční atmosféře připravily vánoční dekorace do svých domovů.
Všem občanům Letonic přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ Letonice
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Z tvorby našich žáků

Ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Na školní rok 2014/2015 bylo do Mateřské školy Letonice zapsáno
38 dětí, z tohoto počtu je 8 předškoláků. Po prázdninách starší děti sdělovaly své
zážitky z prázdnin svým kamarádům a nové děti se přizpůsobovaly prostředí
mateřské školy.
Již začátkem září na všechny děti čekala celá řada kulturních a
společenských akcí. Za vedení svých učitelek přivítaly nově narozené občánky
Letonic a muzikantským vystoupením potěšily nejstarší občany na besedě
s důchodci. Mateřskou školu navštívilo divadélko s pohádkou „O perníkové
chaloupce“, která se dětem líbila, a s maňásky živě komunikovaly. Tradiční
byla i akce „Bramborový den“. Paní kuchařky připravily pro děti dobroty
z brambor (bramboráky, šišky s mákem...) a paní učitelky mnoho soutěží
vztahujících se k tomuto tématu. V říjnu jsme s dětmi navštívili Papouščí ZOO
v Bošovicích. Na tento výlet jsme pozvali i kamarády z první třídy. Papouščí
farma nás přivítala pěkným prostředím a spoustou pestrobarevných papoušků.
Na společných dílničkách rodičů s dětmi na téma „Strašidla a ježibaby“,
vznikly originální pohádkové postavičky, ze kterých měli všichni radost. Také
k nám zavítal kouzelník se svými kouzly a triky. Zapojil do čarování i děti a
ohromil je. Canisterapie - mazlení s pejskem u dětí vždy boduje a každý si přeje
takového cvičeného pejska mít i doma.
Začátkem adventního období nás navštívilo divadlo Kača s mikulášským
představením a s nadílkou pro děti. V tomto čase předškoláci vystoupili na
rozsvěcení Vánočního stromu a předvedli se svým čertovským řáděním
v obecním domě. Vystoupení dětí bylo odměněno velkým potleskem. Se starým
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rokem se děti rozloučily na vánoční besídce pásmem básní, písní a tanečků,
které jsme připravili pro rodiče a jejich blízké.
Závěrem bych Vám chtěla jménem všech zaměstnanců mateřské školy
popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v nadcházejícím roce
2015.
Dáša Hanáková, učitelka MŠ

Vážení spoluobčané,
Tělovýchovná jednota Letonice od konce jarní sezóny začala ihned
pracovat na zvelebování svých sportovišť a také technického zázemí. Měli jsme
na to docela málo času a potřebovali jsme stihnout hodně práce. Ihned po
posledním zápase a po hodech, které jsme ve spolupráci s obcí organizačně
pořádali, Začali jsme bourat střídačky na fotbalovém hřišti a předělávat
kanalizaci, koupelny a toalety v kabinách. Zároveň jsme budovali sprchový kout
u rozhodčích a revitalizovali trávník na hlavní ploše. Tyto práce jsme dělali
částečně brigádnicky, ale hlavně dodavatelsky. Na tomto místě musíme
poděkovat hlavně firmám pana Kohoutka, pana Jakeše a pana Halouzky, že jsme
vše stihli do začátku podzimní sezóny.
Tu jsme začali s jedním mužstvem přípravky, žáky, dorostenci,
“B“mužstvem a „A“ mužstvem dospělých. Na rozdíl od loňska nám chybí jedno
mužstvo přípravky, protože v Letonicích není moc kluků. Je to tu samá holka a i
když některé fotbal hrají, nedali jsme dohromady dostatek dětí. Příští rok už by
to mělo být lepší, ale stále se nám nedaří přesvědčit generaci třicátníků, co nám
hrají fotbal, aby se oženili, ne tak aby měli děti.
Naše mládežnické týmy nám ale dělají jenom radost. Jejich umístění na
čelních místech ve svých soutěžích je toho důkazem. Je vidět, že naši trenéři
mládeže ví, co dělají, a dělají to dobře. Škoda jen, že nám moc nevychází
přechod z dorostu do mužstva dospělých. Na jaře nám vyjde jeden z
nejsilnějších ročníků, tak doufáme, že se kluci chytnou a prosadí.
Mužstva dospělých se vypořádají se svými zápasy se střídavými úspěchy,
ale dá se říci, že jsme s jejich umístěním spokojeni. Snad jen „B“ mužstvo jsme
si představovali trochu výš v tabulce. Doufáme, že se na jaře zdvihnou.
„A“ mužstvo svojí druhou sezónu v kraji bojuje s nedostatkem hráčů, ale
17 bodů je dost na to, aby v klidu přezimovalo a připravilo se na jaro. Musíme
mužstvo trochu posílit, ale hlavně by se měl rapidně změnit přístup některých
hráčů k zápasům. Anebo budeme muset po vzoru jiných organizací udělat
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z hospody „Na hřišti“ čajovnu. Po konci sezóny jsme ještě stačili s pomocí obce
zrealizovat závlahu na tréninkovém hřišti, protože chceme všechny tréninky
přesunout z hlavního hřiště dozadu. Dodělat osvětlení tréninkového hřiště a
postupně dodělávat stranu u tribuny a samotnou tribunu. Také chceme letos
vyčistit tenisový kurt a opravit oplocení na něm. Dále bychom chtěli pohnout
s nástavbou na kabinách, ale to je dost náročná akce, hlavně finančně, a pokud
nedosáhneme na nějakou dotaci, tak je to docela složitý úkol. Tolik o dění ve
fotbalovém oddílu.
Volejbalový oddíl letos slaví úctyhodné výročí své novodobé historie.
V návaznosti na předchozí epizody sahající až do r. 1942, začala před čtyřiceti
lety parta nadšenců, pod vedením dosavadního trenéra i hráče Jana Ježorka,
budovat v nevyužité části areálu koupaliště svoje první hřiště, aby mužstvo hned
v následujícím roce vyhrálo okresní soutěž a postoupilo do okresního přeboru
1. třídy. Zde, za postupného obměňování hráčského kádru, setrvávalo většinou
v horní polovině tabulky, a to až do roku 2009, kdy soutěžní činnost ukončilo.
Naštěstí na něj navázala nová mladá generace mužů, hrajících momentálně
okresní soutěž s průběžným umístěním na 4. příčce, jen o skóre za třetí.
V letech 1986 až 1994 slavily úspěchy i dorostenky, které se dokonce
dvakrát staly přebornicemi okresu. Později dívčí kategorie fungovala v podobě
zájmových kroužků a krátce pod vedením Zdeňky Škrdlantové i v okresní
soutěži.
V současné době se daří obnovit ženský volejbal alespoň na rekreační úrovni.
Problém nedostatku kvalitních hráčů, hlavně z důvodu konkurence
velkého množství jiných sportů, se pokoušíme řešit spoluprací s oddílem
z Maref formou společných tréninků a vzájemnou výpomocí hostujícími hráči
jak v mužské tak i ženské kategorii.
Po celou dobu existence oddíl budoval a udržoval svůj sportovní areál až
do dnešní podoby brigádnicky a je potěšující, že i současná mladá generace
hráčů se na této činnosti aktivně podílí. Je jen škoda, že do těchto prostor je
obtížné získat nějaké dotace.
Kurty po uzavření koupaliště již nepřitahují veřejnost jako dřív, přesto
jsou využívány i rekreanty. Mimo jiné se zde i letos v rámci prázdninových
aktivit uskutečnil tradiční a prestižní tenisový turnaj a také turnaj ve čtyřhře.
Pokud má někdo zájem náš dvacetičlenný oddíl rozšířit, ať už na rekreační nebo
soutěžní úrovni, v mužské nebo i ženské kategorii, bude srdečně vítán.
Více, včetně kontaktů, se můžete dovědět na stránkách obce v sekci:
Spolky v obci/Tělovýchovná jednota/Volejbalový oddíl – muži.
Závěrem nám dovolte, abychom vám všem popřáli klidné svátky a
šťastný Nový rok. Rádi vás přivítáme na každé akci, kterou naše organizace
pořádá.
Za TJ Letonice
Michal Mihalík, Jan Ježorek
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Z činnosti
organizací a zájmových sdružení
Zahrádkáři
informují…
Z činnosti našich zahrádkářů
Rok 2014 byl pro zahrádkáře naší obce významný, neboť jsme oslavili 50
let vzniku ČZS v Letonicích. O slavnostní schůzi a akcích k tomuto výročí jsme
informovali občany v Letonickém zpravodaji za 1. pololetí 2014.
Naším hlavním cílem ve 2. pololetí 2014 bylo zkulturnění budovy lisovny
ovocných šťáv. Toto se nám ve spolupráci s OÚ podařilo. V první fázi byla
provedena oprava elektroinstalace, oprava popraskaných zdí a vymalování
budovy. Poté byl proveden generální úklid, kterého se zúčastnilo 14 členů ZO,
byly zakoupeny nové regály, hodiny, lékárnička, hadice a úklidové mopy a
pomůcky. Odměnou za naši námahu bylo kladné hodnocení občanů, kteří na
podzim lisovali u nás ovoce.
Při tomto jsme nezapomněli rovněž na oblíbené zájezdy občanů, a to na
Česnekové slavnosti do Buchlovic - 40 účastníků. Tento zájezd byl letos
vynikající, podobně i zájezd na Floriu Kroměříž, kterého se zúčastnilo 36
občanů.
Pro děti z MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ byla uspořádána soutěž na hřišti Malování na
chodníku s rodiči, na které bylo přítomno 36 soutěžících. Soutěž ve znalostech
o přírodě pak vykazovaly děti při vycházce do NPR Větrníky. Všichni soutěžící
byli odměněni diplomy a pěknými cenami
V tomto roce byly přijaty 3 nové členky a stav naší ZO k 30. 11. 2014 činí
46 členů, z toho 25 žen a 21 mužů.
Poděkování
Mnoho občanů z naší obce i přespolní se v lisovně potkávali s panem
Janem VLACHEM, který měl na starosti lisování ovocných šťáv. Vzhledem ke
svému věku zapracoval svého nástupce pana Jaroslava Zobala a rozhodl se
v tomto roce tuto práci ukončit.
Výbor ZO mu za 10 letou poctivou práci děkuje, a pokud mu to čas jen
trochu dovolí, rádi ho uvidíme na našich výborových schůzích jako čestného
člena s hlasem poradním.
Na závěr svého příspěvku bych popřál všem občanům naší obce to, co
nejvíce potřebujeme všichni - mnoho pevného zdraví. Aby nezapomněli, že
nejlepšími lékaři člověka jsou:
KLID, VNITŘNÍ POCIT RADOSTI, NEZNALOST NENÁVISTI
a SPOKOJENOST S TÍM, CO MÁ.
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Zahrádkáři plánují i v roce 2015 a to v měsíci březnu dovoz sadbových brambor
z Vysočiny.
Miroslav Skoupý,
za výbor ZO ČZS

Z Orlovny
Tak jako každý rok, tak i letos, se ke konci roku tvoří různé výkazy,
bilancuje se, co mělo být a není a co je a být nemělo, kdo je lepší a kdo není
lepší a mnoho dalších nezbytných a také zbytečných hlášení a údajů. Nebudu
vypisovat, co jsme chtěli a nemáme a naopak. Napíši ale několik řádků o tom,
co se v posledních měsících okolo Orlovny přihodilo a náš pohled na věc.
Orel, Orlovna, určitě některé obyvatele Letonic nezajímá. Ale zájem
o dění okolo Orlovny projevilo 140 občanů, kteří si zaslouží být informováni i
z pohledu Orla. Není to jen o podání informací, ale i o slušnosti a komunikaci.
Cíle a poslání Orla jsou uvedené ve stanovách Orla, § 2, Cíle Orla:
Zkrácené znění tohoto paragrafu je, že mimo sportovní, kulturní a další činnosti,
vykonává Orel i činnosti, z nichž má výdělek, který použije ve prospěch
stanovených cílů Orla. Výdělkem, ze kterého se z části hradí provoz Orlovny, je
nájemné z provozování hostince U sv. Huberta. Tedy, Orel je vlastníkem a ten,
kdo v těchto prostorech provozuje pohostinskou činnost, je nájemník a platí
nájem. Několikrát jsme nájemníkovi vyjádřili požadavek, aby hostinec byl
nekuřácký (pokud možno) a aby se odstranily hrací automaty. Vždy následovala
odmítavá odpověď. Vzájemná jednání nepřispívala k nalézání řešení. Rozhodli
jsme o ukončení nájemního vztahu. Následná reakce, podpisová akce, snaha
ovlivňovat vlastníka v tom, jak má postupovat, to vše uzavřelo možnost
případné další dohody o pronájmu hostince. Nepochybuji, že někteří z těch 140
podepsaných občanů svůj podpis připojilo z opravdového zájmu a starosti o
budoucnost Orlovny a hostince. Současný stav je takový, že nynější nájemní
vztah skončí 31. 12. 2014. K tomuto datu skončí v pohostinství U svatého
Huberta i hostinská, paní Zourková. Nerozcházíme se pro nějaké výhrady k ní.
Práce paní Zourkové jsme si vždy vážili. Je příjemná, ochotná a mezi hosty
oblíbená. Rozcházíme se pro rozdílný pohled na další provozování hostince.
V současné době jednáme s novým provozovatelem pohostinské činnosti
a informace, že se hostinec zruší, nebo bude sloužit někomu a k něčemu jinému
než k pohostinství, nejsou pravdivé. Chceme, aby do pohostinství mohli přijít i
nekuřáci, nemuseli dýchat kouř a byli bez obav, že budou cítit kouřem. Totéž
platí i o rodičích s dětmi a dalších, kterým vadí pobyt v zakouřených prostorech.
V hostinci najdou svoje místo také sportem unavení a žízniví, bez rozdílu
pohlaví a věku.
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Stále nabízíme sál pro sportovní a kulturní akce. V příštích měsících se
ukáže, jestli naše představy jsou reálné, abych snad já, nebo někdo jiný mohl na
konci roku 2015 napsat, podařilo se.
Do nového roku 2015 přeji všem spoluobčanům dobré zdraví, jistotu
práce a spokojenost v osobním i profesním životě.
Jiří Pecl, Orel Letonice

Pohled na aktivity MS ČČK Letonice v roce 2014
Při bilancování naší práce v organizaci Českého červeného kříže se nám
ani nechce věřit, že uzavíráme už 5. rok naší obnovené činnosti.
Letos, jako obvykle, naše aktivita začala hned 4. ledna naším podílem na
tříkrálové sbírce a jsme rádi, že žáci zdejší ZŠ jsou pro celostátní církevní
charitu tak zapálení. Při této příležitosti chci také zmínit naši pomoc Diakonii
Broumov při sbírce použitého ošacení, což je také dlouholetá práce ČČK, dříve
námi označovaný Vítr v šatníku.
V únoru jsme si schválili na výroční členské schůzi program pro tento rok
a lze konstatovat, že jsme plán nejen splnili, ale rozšířili.
Tradiční práce s mládeží se odehrávala nejen ve spolupráci s MŠ a ZŠ ve
zdravotnickém kroužku a na soutěžích, kde má výsostný podíl na úspěších paní
V. Moudrá, ale také při zábavných akcích pro děti. Všichni účastníci ocenili dne
27. 6. 2014 při příležitosti konce školního roku dětské putování Poznáváme
Česko, kde na důmyslně pojatých stanovištích reprezentujících zajímavá města i
naši obec děti plnily vědomostní i dovednostní úkoly, při kterých v pěkném
počasí prokázaly svoji pohotovost a byly odměněny. Členky MS ČČK s dalšími
pomocnicemi jako každoročně neváhaly obětovat svůj čas i své invence na
pestrou dětskou zábavu, která přinesla radost nejen malým a dospělým
účastníkům, ale i nám pořádajícím, za což všem velmi děkuji.
Na závěr prázdnin se zdařil i tradiční lampionový průvod 29. srpna a
o velkém zájmu o tuto akci svědčí velká účast malých i dospělých Letoňáků.
V průběhu roku jsme zase udělali několik brigád na zdejším hřbitově,
děkuji skupince obětavých žen, které si tuto práci vzaly za svůj úkol již
poněkolikáté.
Koncem května byl uspořádán náš společný výlet i s přizvanými
příznivci, tentokrát jsme navštívili poutní místo Sv. Kopeček u Olomouce se
zajímavým výkladem. Procházka po tamní zoologické zahradě byla příjemnou
aktivitou, rovněž i procházka městem Olomouc, když jsme před ní
v Samotíškách poznali zajímavého koníčka manželů Boreckých v jejich muzeu
loutek.
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V září jsme se aktivně spolupodíleli na 21. republikovém setkání
zástupců Klubů dárců krve ČČK ve Slavkově, kde byl zajištěn kromě odborného
programu i program kulturní-např. návštěva zámku Slavkov – Austerlitz a
účastníci byli přijati panem starostou města a za podpory náměstka hejtmana
JMK bylo toto setkání velmi oceněno. Vyslovuji velké poděkování hlavní
organizátorce Ing. A. Zachovalové z naší MS a paní Adamcové z OS ČČK
Vyškov, ale také řadě našich členek v čele s p. M. Davidovou, které připravily
pro účastníky velmi hezké upomínkové dárky i pohoštění. Naše MS ČČK se
výborně prezentovala a o letonické organizaci a našich aktivitách dnes vědí
členové ČČK nejen v Praze, Ústí nad Labem a třeba v Českých Budějovicích,
což nás šlechtí.
Také podle našeho plánu navštěvujeme seniory a spolupracujeme
s dalšími organizacemi v Letonicích.
29. listopadu úspěšně proběhla tradiční „Kateřinská zábava“, na kterou
se přišlo pobavit více než 150 hostů. Kromě tance bylo výborným bodem
programu herecky i obsahově pojaté zábavné vystoupení našich „holek z Nové“,
za což si zaslouží nejen poděkování, ale i obdiv. Poděkování také směřuji do řad
našich sponzorů, jejichž dárků si moc vážíme, protože také přispěli ke zdárnému
průběhu večera.
Ještě zdůrazňuji dobrou pohodu a tvůrčí i pracovní aktivitu členů naší
místní skupiny ČČK, všem děkuji za jakýkoliv přínos k tomu, co jsme po celý
rok podnikali, a všem nám i ostatním spoluobčanům přeji do příštího roku 2015
hodně šťastných a spokojených dnů prožitých ve zdraví a pohodě.
Dr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení občané,
dovolte mi přiblížit Vám činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
(dále jen JSDH) za uplynulé období. V následujících řádcích přiblížím odbornou
přípravu jednotky, která probíhala v zařízení Hasičského záchranného sboru,
konkrétně v Záchranném útvaru HZS v Hlučíně. Dále se konalo první společné
okrskové školení jednotek sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Dne 28. 6.
2014 vyjela jednotka obce v rámci odborné přípravy do Záchranného útvaru
HZS Hlučín, kde byla seznámena s tou nejmodernější hasičskou technikou,
kterou hasičský záchranný sbor disponuje. Rovněž se zde jednotka proškolila ze
základních témat pravidelné odborné přípravy, které vypisuje generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Mezi tato témata patřilo mimo
jiné taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě
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zásahu, jízda za ztížených povětrnostních podmínek, zásady bezpečné a
defenzivní jízdy vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy a další odborná
základní témata. Členům jednotky tento zájezd přinesl mnohá poznání a cenné
informace, které by měli využívat při zásazích na mimořádné události v naší
obci.
23. 11. 2014 proběhlo na hřišti v Letonicích první společné školení
jednotek sboru dobrovolných hasičů okrsku Křižanovice, kam samozřejmě
spadá i jednotka z Letonic, která celou mimořádnou akci organizovala. Jednotky
obce se musí každoročně vzdělávat a jednotliví členové mají za povinnost
prohlubovat svoje znalosti a dovednosti v požární ochraně. Společné školení
jednotek má hlavní výhodu v tom, že si navzájem mohou jednotky předat svoje
zkušenosti a rozebrat společně situace, ve kterých se ocitly. Celého školení se
ujal Bc. Michal Hrubý, který připravil prezentace ze základních pojmů a
postupů z řízení požární ochrany, požární represe a prevence. Školení si tak
mohli zopakovat základní vyhlášky a zákony, povinnosti právnických a
fyzických osob z pohledu zákona o požární ochraně, byly zopakovány základy
z dynamiky požáru a požární taktiky. První ročník tohoto školení měl u
zúčastněných velký ohlas a určitě nebude poslední.
Na závěr bych chtěl občanům připomenout, že nastala topná sezóna a je
zapotřebí kontrolovat a pravidelně čistit komínová tělesa. V loňské sezóně od 1.
září 2013 do 31. května 2014 zasahovali jihomoravští hasiči u 29 požárů
topných soustav. Ve většině případů šlo o požár sazí v komíně. Při těchto
událostech nebyl nikdo zraněn, škoda se však vyšplhala na téměř 2,6 milionů
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korun. Tento typ požáru se nevyhnul i obci Letonice, kde za poslední dva roky
došlo ke dvěma těmto událostem.
Takto poškozený komín nelze ihned používat, a to může být v zimním
období pro domácnost velmi nepříjemné. Není při tom obtížené těmto nehodám
předcházet. Častou příčinou vzniku požáru uvnitř komínového tělesa je totiž
jeho zanedbaný stav. V této souvislosti mluvíme o čištění, kontrole a revizi
komínů a kouřovodů.
Četnost těchto úkonů stanoví nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Dodržovat stanovené termíny je povinností každého uživatele.
Kontrolu spalinové cesty smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O výsledku kontroly a
případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem.
Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva
do výkonu 50 kW, je možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo být
zaměřeno zejména na odstraňování pevných znečišťujících částí nahromaděných
v komíně. Četnost čištění můžete vidět v tabulce, která je součástí výše
jmenovaného nařízení vlády (dole pod článkem). Další informace ohledně
komínů lze získat na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
jihomoravského kraje (www.firebrno.cz).
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečisťujících
částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Bc. Michal Hrubý, SDH Letonice
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Naše rodačka
Chtěla bych touto cestou vzpomenout na jednu vzdělanou a milou osobu,
bez které se neobešla téměř žádná významná událost naší vesnice. Byla to paní
Violeta Křivánková, rodačka Letonic. Ten, kdo se zajímá o dění a kulturu v naší
obci ví, že bez jejich plakátů, pozvánek a kreseb do pamětních knih by to nešlo.
Pomáhala při výzdobě sálů, jevišť i přírodních scenérií. Její laskavé a moudré
slovo nám vždy pomáhalo tam, kde jsme si sami nevěděli rady.
Malby paní Křivánkové zdobí zdi zasedací místnosti obecního úřadu i
šatny základní školy. Je mnoho těch, kterým její obrazy zpříjemňují domovy.
Malou ukázku těchto prací měli možnost zhlédnout naši starší občané při
podzimním setkání v sále obecního domu. Pro širší veřejnost pak byly vystaveny
v obecní knihovně i s jejím zajímavým životopisem. Ten, kdo měl možnost
poznat paní Violetu osobně, nikdy na tuto ženu nezapomene. Važme si takových
rodáků a mějme v úctě jejich práci.

20

Paní Violeta Křivánková
(nar. 14. 10. 1933 v Letonicích)
Už od dětství projevovala
velkou zálibu v kreslení a různých
výtvarných činnostech. Výborně
prospívala ve škole, proto se rodiče
rozhodli pro její studium na
Reálném gymnáziu v Bučovicích.
V 18 letech se provdala za pana
Oldřicha Křivánka a po roce se jim
narodil syn Oldřich.
V době, kdy se věnovala
výchově syna, absolvovala dálkové
studium výtvarné školy v Brně.
Poté pracovala ve vojenské
posádce
v Bučovicích
jako
knihovnice. Literatura byla její
další velkou zálibou, proto si ještě
doplnila vzdělání studiem Střední
knihovnické školy v Brně. Od r.
1973 až do odchodu do důchodu
pracovala v kulturním středisku ve
Slavkově.
Po celý život se angažovala
v kulturním dění obce. Několik let psala obecní kroniku a v důchodu zde vedla
zdejší knihovnu.
Za kulturní komisi Věra Moudrá

Doplňkové činnosti v MŠ
Předškolní děti se už několik let seznamují v mateřské škole s cizím
jazykem. Letos tomu nebylo jinak a děti se od října jednou týdně scházejí s paní
učitelkou, aby se procvičily v řečových dovednostech.
Anglický jazyk nás všechny stále více obklopuje a tak je i dětem
nabídnuta možnost seznamování s angličtinou. Cílem této činnosti však není děti
učit gramatiku a konverzaci, ale hravou formou je vést k poznání jiné řeči,
získávat k ní a také k učení celkově kladný vztah.
Děti, které projevují zájem o hudbu, se mohou přihlásit do Veselého
pískání. Při této činnosti se děti blíže seznámí s hudebním nástrojem – flétnou.
Pomocí jednoduchých prstových a dechových cvičení se jej postupně naučí
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ovládat. Učí se také poznávat některé noty, délku not a procvičují se v
rytmických dovednostech.
Tyto činnosti jsou pro děti zajímavým zpestřením běžného dne v mateřské
škole a s chutí se jich účastní.
Hana Karásková, učitelka MŠ Letonice

Ohlasy našich čtenářů
Vážení spoluobčané,
jak asi víte, s koncem letošního roku končí i provoz pohostinství v ulici
Osvobození v takové podobě, v jaké si ji všichni pamatujeme.
V roce 1932 zde převážně vlastními silami katolíci a lidoví rolníci,
obyvatelé Letonic, postavili Lidový dům. Později budova pohostinství, už jako
Sokolovna, vyhořela a byla znovu místními občany téměř od základů postavena
do nynější podoby. Většina z vás se stavby účastnila v akci Z - brigádně, ve
svém volném čase a zcela zdarma. Povedlo se vybudovat nové pohostinství. TJ
Sokol Letonice i všichni nájemci se snažili, aby se tam hosté cítili dobře.
Před necelými třemi roky byla budova vrácena jednotě Orel. Představy
letonických členů Orla o způsobu provozu se ale zcela liší od našich představ,
které jsou založeny na našich zkušenostech a vašich přáních a požadavcích.
Dlouhodobě jsem se marně snažila vyvrátit myšlenku změny na nekuřáckou
restauraci s kuchyní pro veřejnost. Tímto ještě jednou všem děkuju za podporu,
kterou jste projevili podpisem petice za zachování pohostinství v současném
stavu. Bohužel ani na toto současní správci dědictví našich otců, jak se sami
nazvali v minulém čísle, nevzali ohled a k 31. 12. 2014 jsem dostala výpověď
z nájmu. Do tohoto data bude ale pohostinství v plném provozu, s rozšířenou
provozní dobou v době Vánoc tak, abyste zde byli všichni spokojeni.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a v dalším roce hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ivana Zourková

Letonice před 25 lety, dnes a za 25 let?
17. listopadu - den výročí „sametové revoluce“ a já si více než kdy jindy
uvědomuji, jak se historie opakuje a jakou roli v ní hraje každý z nás, naše
lidská kvalita, ochota obětování se pro druhé, ale také lidská malost, pohodlí,
závislost a strach.
Snad pro ty mladé bude mít smysl připomenout, že naše i jejich volné
cestování, svoboda slova a možnost samostatného rozhodování, ale také
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zodpovědnost za svoji budoucnost, nebyly před rokem 1989 samozřejmostí.
Tehdy mi bylo 24 let a já věřil a slíbil si, že udělám vše pro to, aby jednou moje
děti, na rozdíl ode mě v té době, mohly být opět hrdé na svoji vlast a vesnici,
aby nemusely zažít na vlastní kůži roztodivné a nekalé způsoby dosahování a
uplatňování moci k naplňování vedoucí úlohy strany, která naše občany a zemi
v nedávné minulosti dostala do světové izolace, mravního marasmu a
ideologického i fyzického rozvratu rodin a vesnic, která dokázala vyštvat a
zlikvidovat z naší vesnice „nepohodlné“ a tak zastrašit mnohé. Doufal jsem, že i
ti lidé, kteří se více či méně, vědomě i nevědomě, třebas jen svojí většinovou
stranickou příslušností, podíleli na uplatňování této vedoucí úlohy strany, se
mohou změnit k lepšímu, když dostanou druhou šanci - svobodu.
Způsob vedení volebního boje v letošních komunálních volbách
v Letonicích k zajištění si potřebné většiny pro dosažení „vítězství“, mi hodně
připomíná praktiky dřívějšího období. Musím přiznat, že jsem zklamán z míry a
schopnosti ostatních zúčastněných akceptovat tyto pokleslé praktiky. Pak se není
možné divit, že na rozdíl od jindy obcí organizovaných státních a vesnických
oslav, jsme se od nového vedení obce oslav 25 výročí opětovného nabytí
svobody a pádu komunismu v Letonicích nedočkali a zřejmě vbrzku ani
nedočkáme.
Pro všechny, kterým tento stav není lhostejný, jen malé ponaučení
z nedávné historie – úryvek z knihy NA CESTĚ KE SVOBODĚ (autor
Bonhoeffer Dietrich – 1943):
„Nemáme-li odvahu obnovit pravý smysl pro lidské distance, pro lidský
odstup a osobně za ně bojovat, zahyneme v chaosu a anarchii lidských hodnot.
Drzost, která znamená pohrdání jakoukoli lidskou distancí, je charakteristickým
rysem chátry, podobně jako vnitřní nejistota smlouvání a vtírání se do přízně
drzého člověka a spolčování se s chátrou je nejjistějším způsobem, jak se s ní
ztotožnit. Když už nevíme, co jsme dlužni sobě a druhým, když vyhasne smysl pro
lidskou kvalitu a schopnost udržovat si odstup od nositelů lidské nekvality, je
chaos přede dveřmi. Když si kvůli hmotnému pohodlí připustíme drzost příliš k
tělu, vzdáme se tím sami sebe, necháváme vlny chaosu prorazit hráz v místě, na
které jsme byli postaveni, a neseme spoluvinu za celek.
Procházíme všeobecným úpadkem, postihujícím všechny vrstvy
společnosti, a současně stojíme při zrodu nového ušlechtilého postoje, který
spojuje lidi ze všech dosavadních společenských vrstev, na základě jejich vnitřní
lidské kvality.
Kvalita je nejsilnějším nepřítelem zmasovění všeho druhu. Společensky
vzato, znamená to vzdát se honby za pozicemi, rozejít se s jakýmkoliv kultem
oficiálních hvězd, svobodně hledět směrem nahoru i dolů, zvláště pokud jde o
volbu užšího okruhu přátel, radovat se ze života soukromého, stejně jako mít
odvahu k životu veřejnému
Ing. Jiří Pospíšil, svobodný občan (na jak dlouho?)
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Obecní úřad informuje…
ZO Letonice na svém 5. zasedání dne 12. 12. 2014 schválilo místní poplatky
na rok 2015 (zůstávají stejné jako v r. 2014))
 za psa
120,- Kč
 za KTV
110,- Kč
 za TOK
470,- Kč
stočné

23,- Kč/m3 (nově stanovená cena pro rok 2015)

Žádost
Obec Letonice a SDH Letonice žádá občany, kteří vlastní fotografie
z dřívějších dob, vztahující se k založení a činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v Letonicích o jejich zapůjčení. Fotografie, prosím, přineste na OÚ Letonice.
Budou z nich pořízeny kopie a okamžitě vráceny. Fotografie budou použity do
Sborníku vydaného ke 120. výročí založení SDH Letonice.
Jiří Skokan
starosta obce

Poradenské okénko zahrádkářů
I. JABLKA
V ČR je dnes pěstováno na 60 odrůd jablek povolených k prodeji. Podle knihy
Balbína bylo od 16. až do 19. století nejoblíbenější jablko míšeňské. Tehdy se
také od nás vyvážela jablka ve velkém množství do ciziny.
Samotná jablka mají mnoho léčivých účinků:





snižují hladinu tuku v krvi- cholesterolu + krevní tlak
posilují krevní systém – srdce a krevní oběh
stabilizují hladinu cukru v krvi -při rozumném množství -2 denně
posilují cévy a dásně
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 čistí střeva
 obsahem draslíku podporují funkci ledvin a svalů.
 obsahují mnoho vody, mnoho vitamínů např. C-karoteny, mnoho minerálů
jako
 draslík, hořčík a železo a stopových prvků.
 30 procenty je obsažen pektin-vláknina rozpustná ve vodě, schopná
nabobtnat a schopná vázat krevní tuky a s nimi i jedovaté látky (rtuť a
olovo).
Lépe jablka využijeme v syrovém stavu než po tepelné úpravě, kdy pak
musíme počítat se ztrátou 70 % vitamínu C.
Poznámka
Jablka dovážená z jiných zemí jsou před přepravou upravována kvůli
vzhledu šelakem, voskem a benzoovými a jinými pryskyřicemi. Proto před
konzumací je nutné nakoupená jablka opláchnout horkou a poté studenou
vodou. Z popsaných důvodů bychom měli nakupovat spíše jablka tuzemského
původu, která můžeme jíst i se slupkami, bohatými na živiny.

II.

LISOVNA OVOCNÝCH ŠŤÁV

V naší lisovně, která prošla v létě 2014 inovací a generálním úklidem,
provádíme tyto služby pro občany:
1/ mytí ovoce 2/drcení ovoce 3/ lisování ovoce
Chtěl bych připomenout, že v zásadě zpracováváme ovoce zdravé, padané
i mechanicky narušené, avšak nikdy ne ovoce nahnilé či plesnivé. Hniloba a
plíseň se totiž velmi rychle šíří.
Orientačně vylisujeme na našem hydraulickém plachetkovém lisu
s posuvným stolem 100 litrů jablečného moštu ze 140 kg podzimních jablek
tj.70 až 75 procentní výtěžnost. Letní odrůdy mívají výtěžnost o něco nižší.
V lisovně se někdy objevují dotazy občanů:
Co s výlisky?
 Zbytky drtě je možno zkrmovat anebo se velmi dobře kompostují.
 Vzhledem k vysokému obsahu vitamínů a barviv ve výliscích je i výhodné
je dále zpracovat. Zalít převařenou vodou a nechat 12 hodin louhovat a po
opětovném vylisování se tzv. druhák dá ředit s původní šťávou anebo pít
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přímo jako ovocný čaj, který si můžeme dle chuti přisladit.
Jak nejdéle udržet trvanlivost moštu?
 Zamrazením v PET lahvích
 Pasterizací – tj. nejdéle do 3 dnů po vylisování ve větším hrnci zahřát
mošt na 80 °C, l5 minut prohřívat a poté teplý, nikoliv však vařící, nalít
do čistých lahví až po okraj a zašroubovat víčkem. Lahve nechat
vychladnout a pak uložit do temna, kde vydrží až 1 rok.
 Lze použít i PET lahve, při plnění je užitečné je mít ponořené do nádoby
se studenou vodou, neboť se mohou při plnění příliš horkým moštem
smršťovat. Optimální teplota moštu při plnění je max. 80 °C.
Takto zpracovaný jablečný mošt je stále blahodárný, chutný, zdravý a
hlavně bez chemických přísad. Navíc 1-2 sklenice moštu před spánkem pomůže
částečně těm, kteří trpí poruchami spánku zapříčiněnými stresem, kdy poklesne
hladina krevního cukru
Miroslav Skoupý

Setkání s důchodci
Tradiční besedy s důchodci naší obce se letos zúčastnilo rekordní počet 81
spoluobčanů nad sedmdesát let. Plný sál svědčil o tom, že o toto setkání bývá
velký zájem. Letošní setkání se uskutečnilo hned po komunálních volbách.
Staronový starosta Jiří Skokan a nově zvolený místostarosta Jiří Pospíšil mladší
seznámili přítomné s tím, co se podařilo v naší obci za minulé období vybudovat
a také s plány obce do budoucna. Předsedkyně kulturní komise paní Věra
Moudrá připravila se žáky ZŠ drobné dárky, děti z MŠ zpestřily program
kulturním vystoupením. K tanci a poslechu zahrál hudebník pan Sekanina.
Setkání bylo doplněno výstavou obrazů a dekorací naší bývalé
spoluobčanky paní Violety Křivánkové. Kulturní komise děkuje všem občanům
za zapůjčení těchto obrazů. Výstavou jejích prací jsme všichni zavzpomínali na
paní Letu, která toho pro naši obec, hlavně na poli kultury, mnoho vykonala.
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Všichni se rozcházeli s dobrým pocitem, že se na důchodce v naší obci
nezapomíná.

Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

Vážení představitelé naší obce, milí přátelé, důchodci a důchodkyně
(poděkování za důchodce přednesla paní Miroslava Malá)
Opět rok je za námi a dnes přichází společné setkání, na které jsme
důchodci starší 70 let byli pozváni, abychom si společně popovídali,
zavzpomínali, zazpívali a zapomněli na vše, co nás tíží a bolí. Tato tradice je
milá pozornost od vedoucích naší obce a je pěkné, že nezapomínají na nás starší
a přišli se s námi radovat a veselit. Za to jim ze srdce děkujeme. Věk člověka
není to, v čem se poznává stáří. Když oči věčným mládím září, a když se srdce
umí pousmát, tak ten věk není vůbec znát. A tato myšlenka ať provází celý náš
další život a my máme jen stále ze života radost.
Vítám také mezi nás další nové sedmdesátníky, kteří naše řady rozmnožili
a mezi nás přispěchali a s námi se radovali. Vzpomínám také těch, kteří naše
řady opustili a cestu životem tak ukončili. Ať odpočívají v pokoji. Není to
každému dáno, aby se dožil sta let. Každý jednou musí opustit tento svět. Ale
teď již žádný pláč a žádné stesky, vždyť lidský život je přec hezký.
Díky také dětem, které nám úsměv na tvářích vykouzlily a pěkné dárečky
pro nás připravily a také jejich učitelkám, které představení nacvičily.
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A teď si budeme povídat veselé i smutné, ale věřte, plakat není nutné.
I když jsou důchody malé, mělo by dojít ke zvýšení, pro Boha, jen ať není žádné
další zdražení. My to však berem s úsměvem a tak chceme i život brát. Ne kolik,
ale jak dlouho budem užívat.
Ale teď ještě jednou děkuji všem, kteří se o toto setkání zasloužili a nám
důchodcům tím radost udělali. A teď, co všem popřát? Štěstí, ať nás provází na
každičkém kroku, ve zdraví ať dožijem se alespoň sta roků. V kruhu svojí rodiny
šťastné chvíle prožívejme, spokojenost toť půl zdraví – na paměti vždycky
mějme. Ať se dnes všichni dobře bavíme a za rok ve zdraví se společně sejdem.

Úspěšní mladí fotbalisté
V minulém zpravodaji jsem chválil naše mladé fotbalové žáky, kteří se
stali přeborníky okresu. Letos v těchto dobrých výkonech pokračují a znovu jsou
na předních místech tabulky a to i po odchodu některých klíčových hráčů do
dorostu.
V tomto příspěvku bych chtěl napsat pár slov zase o našich fotbalových
dorostencích, kteří hrají krajskou soutěž. Po podzimní části jsou na druhém
místě v tabulce, kde za sebou nechávají i taková mužstva jako jsou Slavkov,
Bučovice, Rousínov a Brankovice. Svými výkony budou určitě bojovat v jarní
soutěži o postup do krajského přeboru. Dobrou práci zde odvádí jejich trenér
Pavel Selinger se svými asistenty Pavlem Kohoutkem a Jirkou Rotreklem.
Pokud vydrží elán našim dorostencům, budou kvalitním doplněním prvního
mužstva hrajícího 1. B třídu.
Jaroslav Zobal
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Společenská statistika obce Letonice II. pololetí 2014
Narození
Úmrtí

10
1

Sňatky

0

Průměrný věk obyvatel obce Letonice
Muži

41

Ženy

42

Počet obyvatel obce Letonice k 31. 12. 2014 je 1394
Muži

710

Ženy

684

Počet obyvatel obce Letonice do 18-ti let
Muži

108

Ženy

122
Lenka Liberová, matrikářka
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Na počátku roku 2015 můžete očekávat
v našem Obecním domě následující společenské události

Myslivecký ples
10. ledna 2015 ve 20 hodin
Hraje KOZLOVKA

Obecní ples
31. ledna 2015 ve 20 hodin

Hraje PANORAMA VyškOV

TRADIČNÍ OSTATKY
7. února 2015 ve 20 hodin
Hraje "Na dvě fáze" z Hustopečí

Občerstvení na všech akcích je zajištěno,
všichni občané jsou srdečně zváni
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Ukázky z tvorby Violety Křivánkové
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Ať zvonění tohoto zvonu přinese
všem lidem dobré vůle šťastnou budoucnost.
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