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Sázení Lípy osvobození
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět po půl roce nastává příležitost seznámit se s děním v obci
prostřednictvím Letonického zpravodaje. Organizace a spolky a potěšitelné je,
že i samotní občané uspořádali celou řadu kulturních, společenských a
sportovních akcí, na které jste byli zváni a možná jste se i zúčastnili. Většina
byla prezentována ve vysílání KTV na infokanále č. 2. Škoda, že jen o některých
se můžete dočíst na dalších stránkách. Všem organizátorům patří dík.
V prvním roce volebního období se přikročilo k postupnému naplňování
cílů rozvoje obce dle plánu, který byl prezentován v minulém vydání
zpravodaje. Mnoho akcí bylo ve stadiu projekční přípravy a obstarávání
povolovacích a schvalovacích dokumentů. Ti z Vás, kteří jste vyřizovali
majetkovou, pozemkovou nebo stavební agendu, jistě souhlasíte, že je to stále
administrativně a vlivem zveřejňovacích lhůt i časově čím dál více náročnější
proces. Z akcí většího rozsahu realizovaných v uplynulém pololetí uvedu
výměnu části odpadového potrubí v Obecním domě a právě dokončené zateplení
štítu stejné budovy. Dále opravy místních komunikací včetně několika
kanalizačních vpustí. Rovněž byla ukončena úprava pozemků náležejících ke
školním budovám v rámci dotačního titulu “MŠ Letonice – zahrada v přírodním
stylu“ včetně úklidu a úpravy přilehlých prostranství. Mimo uvedeného byla
prováděna údržba a opravy obecních budov a zařízení.
V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce plotu v dolní části
zahrady základní školy a oprava chodníku v části ulice Družstevní a Školní,
včetně řešení možnosti krátkodobého stání vozidel před budovou MŠ. Souběžně
bude realizováno rozšíření veřejného osvětlení v ulici U Hřiště a U Koupaliště.
Do konce měsíce října by měla být dokončena druhá etapa opravy zdi místního
hřbitova.
Po jejím ukončení bude následovat předláždění hlavní cesty hřbitova
včetně úpravy prostranství u přilehlých hrobů. Pokud budou dokončeny projekty
na opravu chodníku ul. Osvobození v úseku od sochy Sv. Jana po pohostinství
U Huberta a na opravu chodníku a vozovky ul. Josefa Rotrekla a dovolí to
finanční situace, je snaha jednu z těchto akcí realizovat ještě v tomto roce.
Do konce roku má být předána dokumentace pro stavební povolení pro
budování infrastruktury v lokalitě Horany a Pozemkovým úřadem JmK bude
podána žádost o dotaci na vybudování vodní nádrže v lokalitě za zemědělským
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areálem v rámci realizace schválených pozemkových úprav. Právě vyhlášeného
dotačního titulu Operačního programu ŽP 2014 – 2020 obec využije k podání
žádosti o podporu na Výsadbu zeleně v extravilánu obce a údržbu polních cest.
Před dokončením je pasportizace veřejného osvětlení jako první krok k získání
dotace na výměnu osvětlovacích hlavic za modernější maloodběrové.
Nepotěšující je informace, že jsme zatím nebyli zařazeni mezi příjemce
dotace na vybudování dětského hřiště, plánovaného v areálu koupaliště. Dalším
úkolem, který začíná být aktuální, je vybudování zázemí pro naše “technické
služby“. Chybí dílny, garáže i sklady. Zatím se hledá vhodný prostor.
Stálým nešvarem je nedisciplinované ukládání odpadů. Někteří občané si
pletou veřejné kompostéry se skládkou nejen zahradního odpadu a sběrná hnízda
v obci se sběrným dvorem. V kontejneru na sklo se objevuje obuv, kovy a
uhynulá domácí zvířata. PET láhve, zvláště víceobjemové, jsou z většiny
vhazovány nesešlápnuté. Tato nezodpovědnost nám zvyšuje náklady, které
svozové firmě obec platí a v konečném důsledku se negativně odráží v ceně
odvozu popelnic a platí ji každý z nás. Proto nebuďte lhostejní k lajdáctví
spoluobčanů, kterým není zatěžko vhazovat do kontejnerů zbytky jídla a mršiny
domácích zvířat. Totéž platí i o kontejneru na hřbitovní odpad, ve kterém se
nachází šatstvo a jiné nežádoucí věci. Obec v rámci zkvalitnění odpadového
hospodářství připravuje zřízení sběrného místa na pozemku u budovy
zahrádkářů. S pořádkem v obci souvisí rovněž údržba veřejné zeleně. Rozloha
sečených ploch se neustále zvyšuje, někteří občané vznáší nereálné požadavky a
dožadují se údržby soukromých pozemků. Rada obce zvažuje zkušební osetí
některých ploch formou tzv. kvetoucích luk, tj. vybranými travinami, jejichž
údržba není tak náročná. A na závěr tohoto neradostného odstavce se ještě
dotknu problému parkování. Řidiči, buďte, prosím, ohleduplní a uznalí. Zvláště
řidiči kamionů a nákladních vozidel, jejichž parkování v obci je místní úpravou
omezeno. A šetřete naše chodníky. A ještě jedna nepotěšující informace.
Rozhodnutím Odboru ŽP a SÚ MěÚ Vyškov bude v období od 7. 7. do
30. 9. 2015 vedena přes naši obec objízdná trasa pro vozidla v důsledku omezení
dopravy obcí Komořany.
V letošním roce končí platnost většiny smluv na pronájem hrobových míst
na místním hřbitově. V rámci obnovy platnosti smluv připravujeme rekapitulaci
a dle předběžných výsledků nebude o další pronájem několika hrobů zájem. Do
konce roku bude rovněž provedena obnova číslování náhrobků a budou použity
plastové štítky.
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Téměř po 17 letech ukončil činnost lesního hospodáře Ing. Michalčík,
Ph.D. Nově tuto činnost vykonává od 1. 7. 2015 Ing. Michal Chrbjat.
V současné době je plánovaná těžba pro letošní rok splněna a nové těžení dřeva
je možné až v následujícím roce. V ulici U Hřiště byla prodána dvě stavební
místa. Je potěšující, že se snad zahájí nová výstavba. Další místa v této ulici jsou
stále volná.
Oceňuji a děkuji těm mládežníkům, kteří zorganizovali akci v rámci Dne
Země – Uklidíme okolí Letonic, zvláště Adamovi Bárkovi. Stejný dík patří
zahrádkářům, členům Procyonu a všem dalším účastníkům této akce, kteří
vlastní prací napravili nezodpovědnost druhých. To velké množství sesbíraných
pneumatik, železa a odpadu jsme všichni viděli i na infokanále. Rád děkuji také
letošní hodové chase a stárkům za uspořádání Antonínských hodů.
Na úplný závěr. Zvu všechny občany na vzpomínkovou akci k 70. výročí
ukončení II. světové války, která se uskuteční 5. září 2015 u rybníka ve
Šmolesích za účasti členů Klubu vojenské historie (v loňském roce se zúčastnili
obdobné akce v Mysliveckém areálu). Vyvrcholením této akce “oživlé historie“
bude provedení Bitvy MIDWAY – obří modely lodí a letadel na našem rybníce.
Všem přeji krásné prožití prázdninových měsíců a dovolené.
Ing. Jiří Skokan,
starosta obce

Setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození obce
a ukončení II. světové války.
V neděli 26. dubna 2015 se konal na návsi u pomníku padlých pietní akt
k připomenutí 70. výročí osvobození obce z fašistického područí a ukončení
II. světové války.
Čestnou stráž u pomníku drželi členové Klubu vojenské historie
19. hraničářského pluku v dobových uniformách, nejvzácnějším hostem byl
veterán II. světové války brigádní generál Emil Boček, pilot RAF, aktivní
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účastník bojových událostí druhé světové války. Letonice tak byly jedinou obcí
na okrese, kde se vzpomínkové akce zúčastnil člověk, který bojoval na frontě
proti fašistickému zlu. Slavnostní projev, který výstižně zhodnotil průběh války
a její dopady na Letonice a vyškovský okres přednesl starosta obce Jiří Skokan.
Po položení kytic k pomníku padlých byla na památku výročí zasazena v parku
na návsi “Lípa osvobození“. Symbolicky výsadbu lípy provedli generál Boček,
vedoucí funkcionáři obce, zástupci občanů (za jubilejní ročník 1945
pan Smejkal) a žáci ZŠ Letonice Květoslava Anna Beránková a Adam Hála.
Setkání bylo zakončeno čestnou salvou příslušníků 74. motorizovaného
praporu Bučovice. Po tomto aktu se účastnici přesunuli na místní hřbitov, kde
byly položeny kytice na hrob vojínů Rudé armády, kteří zaplatili životem za naši
svobodu při osvobozování obce. Tyto události krátce připomenul v proslovu
místostarosta Jiří Pospíšil.
V roce 1945, dne 9. května, při slavnostním shromáždění obyvatel na
návsi u pomníku, jako slavnostní řečník promluvil tehdejší řídící učitel Jan
Májek.
Výpis z kroniky obce:
„ Vzpomněl těžké persekuce a tyranie na nás němci páchané a zdůraznil, že již
nikdy se nevrátí moc do rukou tyranské germánie, která je navždy pokořena a
jako taková zůstane. Ano zůstane?“
Pronesl také požadavek, aby každý občan a zvláště mládež dnešní den
trvale držela v paměti jako den osvobození.
V roce 1946, v roce prvního výročí skončení válečných útrap, byla dne
9. května zasazena “Lípa míru“ v parku pod pomníkem padlých v první válce
parku na návsi. Tato lípa je dodnes živou památkou přinesených obětí, v roce
2013 byla označena pamětní deskou.
Při oslavě svátku svobody 28. října 1946 byla odhalena pamětní deska na
pomníku padlých v první světové válce našemu rodákovi Josefu Rotreklovi,
popravenému nacisty 29. října 1941 v Kounicových kolejích pro ilegální
odbojovou činnost.
Dnes je svět jinde, než byl před 70. lety. Poválečné uspořádání světa ani
Evropy již neexistuje. Je třeba si však neustále připomínat dějinné předěly,
protože na počátku 21. století nežijeme v mírovém světě a v současné době hrozí
výrazná globální nebezpečí, která mohou způsobit velké problémy. I to je
důvod, proč byla uspořádána akce k připomenutí 70. výročí ukončení II. světové
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války. Nelze než souhlasit s názorem, že v případě výročí osvobození naší vlasti
se hodně zapomíná. Příčinou je snad dnešní trend výkladu dějin a taky to, že se
mnozí z nás nedokáží na chvíli zastavit a seznámit s historií. Ale jsou obce, kde
se nezapomíná. A Letonice jsou jednou z nich. Hojnou účastí občanů Letonic
jsme tuto skutečnost potvrdili a částečně naplnili odkaz učitele Májka z roku
1945.
„Čas rány zacelil, jizvy v paměti však zůstávají. Krutosti války nesmí být
zapomenuty. A zapomenuti nesmí být ani ti, kdo bojovali za to, abychom si my
dnes mohli naplno užívat mírového a svobodného života“.
Jiří Skokan

A je tu závěr školního roku…
V tomto pololetí naše škola tradičně pořádala a uskutečnila mnoho
školních a mimoškolních akcí pro žáky. Mezi ty významnější patří Den matek,
Škola v přírodě, kurz plavání, různá divadelní představení a také dětmi oblíbený
školní výlet. 23. června 2015 jsme se vydali do nádherného Lednicko –
valtického areálu. Na začátku našeho putování jsme si prohlédli uměle
vytvořenou zříceninu Janova hradu. Pokračovali jsme plavbou na lodičkách
naučnou vodní stezkou po řece Dyji až k Minaretu. Všechny děti v doprovodu
učitelů vystoupaly 302 schodů až k poslednímu ochozu, kde se jim naskytl
krásný výhled po celém lednickém areálu. Cestou po zámeckém přírodním
parku jsme viděli mnoho druhů vodního ptactva. Mnozí poprvé spatřili ledňáčka
nebo volavku. Pokřikovalo na nás i hejno kormoránů. Kolem známého
lednického skleníku jsme se dostali do upravených zámeckých zahrad. Vraceli
jsme se v odpoledních hodinách plni zážitků a dojmů s tradičně prázdnými
peněženkami. Výlet se dle vyjádření dětí vydařil.
Přejeme i vám vydařenou dovolenou a žákům pěkné prázdniny.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice
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Další školní rok v mateřské škole je opět za námi
Poohlédněme se za druhým pololetím školního roku 2014 - 2015. Paní
ředitelka Miroslava Lefnerová odchází do důchodu a místo ní nastupuje na
funkci ředitelky MŠ od 1. 1. 2015 paní Helena Vyhlídalová ze Ždánic.
Mateřskou školu navštívila řada umělců, která svým vystoupením
obohatila a zpestřila běžný režim dětí v mateřské škole. V lednu proběhl zápis
do 1. třídy ZŠ, kam z naší MŠ odchází 8 dětí. Na zimní maškarní karneval
v mateřské škole připravily maminky opravdu nápadité a hezké masky, takže se
to ve školce hemžilo spoustou princezen, víl, zvířátek i rytířů.
I zájezd do velkého divadla ve Vyškově za pohádkou „Včelí medvídci“
přinesl dětem krásné zážitky. Děti se také zúčastnily setkání s ilustrátorem
A. Dudkem. Jeho vystoupení si velmi užily a aktivně se zapojovaly do
programu. Nelze zapomenout na oslavu svátku „Den matek“. Děti si pro
maminky připravily krátké vystoupení s jarním motivem a také jim na památku
předaly obrázek se svou fotografií.
Pro letošní výlet jsme zvolili Hipocentrum v Koryčanech. Děti se
seznámily se životem koní a péčí o ně, viděly malou ukázku westernového
výcviku, měly možnost se posadit a vyfotit na koni, což pro ně bylo velkým
zážitkem.
V mateřské škole také proběhlo několik besed, např. o prevenci úrazů
v zimním období s ČČK, o bezpečnosti chodce v silničním provozu s Policií
ČR, dále série besed o přírodě s panem Balážem, s panem Vlachem a se členy
Svazu zahrádkářů.
Úplnou tečkou za letošním rokem bylo slavnostní rozloučení s nejstaršími
dětmi - s předškoláky a následné pasování dětí do řad školáků. Tato slavnost
byla milým setkáním rodičů a jejich dětí, které spolu v mateřské škole prožily
několik let.
Zaměstnanci MŠ přejí všem dětem a občanům Letonic krásné léto,
příjemné prázdniny a hezkou dovolenou.
Učitelky a kolektiv zaměstnanců MŠ Letonice
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Vážení spoluobčané,
Tělovýchovná jednota by vám předem ráda poděkovala za podporu
v době, kdy se nám vůbec nedařilo a kdy, snad s výjimkou přípravky,
žákovského týmu a samozřejmě volejbalistů dopadla skoro katastrofálně.
Zisk 2 bodů A týmu, 8 bodů B týmu a 8 bodů dorostu můžeme považovat
po dobře rozjeté podzimní části soutěže za totální kolaps a špatně odvedenou
práci všech zainteresovaných. Jak samotných hráčů a členů realizačních týmů,
tak samozřejmě i výboru TJ, který jarní sezónu hrubě podcenil a myslel si, že to
na jaře půjde asi samo. Odchod tří hráčů základní sestavy a zranění mnoha
dalších udělalo své a sezona dopadla tak jak dopadla. Nezbývá než začít znovu a
lépe.
Přihlásili jsme do soutěží dvě přípravky, žáky, dorost do kraje, A tým i B
tým.
Určitě bychom chtěli A tým posílit nějakým kvalitním fotbalistou, ale
naše koncepce hrát hlavně s vlastními odchovanci trvá, zvláště když letos nám
vychází dost kvalitních dorostenců a věříme, že většina z nich na fotbal
nezanevře a bude hrát dál. Starší hráči se přesunují do B týmu, takže tam kvalita
určitě bude a dorost jsme doplnili našimi kluky, kteří hráli v Křižanovicích a
jednáme s několika hráči dorostu Slavkova, jehož budoucnost je nejistá. Žáky
jsme přihlásili do soutěže 7 + 1 a přípravku jsme rozšířili o mladší ve spolupráci
TJ Dražovice.
Jsme jedna z mála obcí na okrese, která dokáže dát dohromady tolik
mládežnických mužstev, ale je to čím dál tím těžší. Dětí je málo a těch, kteří
mají zájem o sport jako takový je ještě méně. Mám obavy, že fotbal jako sport,
který potřebuje masovou základnu, je hodně na ústupu a pokud se na FAČR
neproberou a nezačnou tuto hru přizpůsobovat dnešním podmínkám, nevidím
budoucnost příliš růžově.
No a teď něco k ostatní činnosti TJ. Soustavně udržujeme a zvelebujeme
náš areál jako i volejbalisté ten svůj na koupališti. Ve spolupráci z obcí jsme
uspořádali letošní Antonínské hody. Počasí, snad jen na hodinku v sobotu večer,
se vydařilo a naše poděkování patří všem, kteří se podíleli na této akci. Největší
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dík ovšem patří naší hodové chase, která když v menším počtu než loni zvládla
hody na výbornou.
Závěrem bych vás rád pozval na všechny naše sportovní i společenské
akce a popřál vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Michal Mihalík,
předseda TJ

Žákovský fotbal v Letonicích
Letošní ročník nezastihl naše mladé fotbalisty v takové formě jako
v loňském roce. Projevil se odchod starších žáků do dorostu a omlazení mužstva
se odrazilo hlavně v klíčových zápasech. I přesto jim chyběly pouhé tři body,
aby zopakovali loňské vítězství v okresním přeboru. Díky překvapivé porážce
našich žáků v Křižanovicích, tak skončili na 3. místě za Kobeřicemi a
Moravskými Málkovicemi. Nejlepším střelcem týmu se stal Denis Bárek se
42 brankami, dále Petr Tomek s 36 brankami a Jakub Bárek s 9 brankami. Opět
se projevila kvalitní práce vedoucích žákovského družstva Zdeňka Bárka a
Tomáše Rotrekla, kteří připravili další kvalitní fotbalisty pro doplnění našeho
dorosteneckého družstva. Poděkování patří také rodičům našich žáků, kteří je
pravidelně doprovází a vozí svými auty na zápasy.
Jaroslav Zobal

Volejbal
Volejbalisté přezimovali na 4. místě OP II, ale po vydařeném jarním kole
bez jediné porážky ukončili soutěžní ročník 2014/15 jako vítězové. Byla to
jubilejní čtyřicátá soutěžní sezóna oddílu a pátá nově utvořeného mladého týmu.
Přínosem bylo mimo jiné i zapojení se Oldřicha Lokaje, nahrávače z týmu
předchozí úspěšné generace, i občasná výpomoc hostujícího hráče J. Poloučka
z Maref. Kvůli časové i finanční náročnosti mužstvo odmítlo postup do vyšší
třídy, ale i tak nebude příští sezóna při obhajobě titulu snadná.
Vychovat kvalitního hráče je náročný a dlouhodobý úkol, o to víc mrzí,
když hráč mužstvo opustí. Stává se to většinou odchodem za prací, přestupem do
vyšší třídy apod., proto neustále hledáme nové talenty a rádi přijmeme i zájemce
z řad rekreačních hráčů i hráček.
V rámci brigádnické činnosti jsme se zaměřili na generální opravy a
údržbu našeho zařízení na kurtech u bývalého koupaliště, které tak připravujeme
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nejen na další sezónu, ale i pro rekreační využití veřejnosti, pořádání turnajů
v tenise, nohejbale apod. Individuálním zájemcům, např. o tenis, poskytujeme
kurty za 50,- Kč/hod. Klíče vydává Jan Ježorek, tel. 603387295. Více, na
stránkách obce v sekci: Spolky v obci/ Tělovýchovná jednota/ Volejbalový oddíl
– muži.
Jan Ježorek

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Zpráva o činnosti Orel jednota Letonice
Orel Jednota Letonice má za sebou druhý rok od znovuobnovení činnosti
a letonická Jednota je zastoupena 14 členy, z čehož 5 členů tvoří členové Rady,
kteří k dnešku evidují dalších 5 přihlášek o členství.
Jak může každý návštěvník sám posoudit, jednotě se podařilo v zimních
měsících výměnou nájemce hospůdky U sv. Huberta dosáhnout zvýšení kvality
poskytovaných restauračních služeb vč. eliminace kouření a provozu automatů a
pokračovala také v rozvoji sportovních činností a v obnově vybavení Orlovny.
Díky zbudování bezbariérového vstupu je umožněn vjezd do objektu pro
maminky s kočárky vč. vozíčkářů, novu kuchyňskou linkou vč. dovybavení a
výměnou oken se dosáhlo zvýšení komfortu vnitřního prostoru malého sálu a
podstatného snížení provozních nákladů na vytápění.
Výše zmiňované stavební úpravy, společně s postupným vybavováním
sportovním nářadím a náčiním ocenili v průběhu zimy a jara nejen návštěvníci
pohostinství, ale také cvičenci a sportovci. K dosavadním členům klubu stolního
tenisu, účastníkům zdravotního cvičení a výuky tance se přidali cvičenci v nově
zbudované suterénní posilovně, v hale pak hráči badmintonu a zde také svoji
pravidelnou činnost zahájil mládežnický klub florbalistů a florbalistek.
V současné době je již zahájena výuka karate s tím, že během prázdnin bude
zahájen nábor dalších zájemců o sebeobranu a karate. V přípravné fázi se
nachází úprava prostor horní galerie na malou lukostřeleckou střelnici.
V současné době v Orlovně pravidelně cvičí více než 50 cvičenců a sportovců,
což nás velice těší.
Díky spolupráci s novým nájemcem se daří obnovit využití Orlovny i pro
ostatní kulturní, rodinné a společenské vyžití, včetně přednáškových a
vzdělávacích aktivit. Děkujeme návštěvníkům pohostinství za návštěvu a kladné
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hodnocení proměny v příjemné, nekuřácké prostředí, o které se zasloužili noví
nájemci paní Hedbávná a pan Ježek, kterým patří naše velké poděkování.
Přejeme dostatek spokojených hostů a dobrý pocit z vykonané práce.
A plán aktivit na rok 2015?
 oslovovat veřejnost, zejména mládež s nabídkou zajímavých sportovních
aktivit a možností využívání všech prostor Orlovny
 rozšíření sportovních, tělovýchovných a kulturně-společenských aktivit
s přednostním zaměřením na podporu rodin a rodinných příslušníků
 zřízení a dovybavení kanceláře jednoty, šatny, místa pro rodiny
 úprava dvora a údržba objektu (nátěry plechových střech, zateplení
stropu, výmalba, oprava fasády průčelí objektu, oprava oken a podlah,...)
 podpora nájemce při zkvalitňování služeb a příjemného rodinného
prostředí v pohostinství U sv. Huberta
Děkujeme zastupitelstvu obce Letonice, JMK a Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, kteří finančně podpořili naše projekty, jejichž
prostřednictvím budeme moci výše uváděné aktivity v letošním roce uskutečnit
a zajistit provoz Orlovny.
Příjemné prožití léta roku 2015 a ke společnému trávení volného času při
sportu a vesnické zábavě zvou
Členové Jednoty Orel Letonice

Zahrádkáři informují
Členská schůze ČSZ, která se konala 1. 3. 2015, se nesla ve slavnostním
duchu. Za dlouholetou práci u ČZS bylo předáno svazové vyznamenání panu
Antonínovi Moudrému a čestné uznání panu Janu Vlachovi a panu Jaroslavu
Lokajovi.
A aby toho nebylo málo, tak ing. Zdeněk Lokaj převzal od výboru ZO dar
k jeho 70. narozeninám. Touto cestou mu výbor ZO ČZS v Letonicích děkuje za
dlouhodobou činnost v naší organizaci a zejména za odborné přednášky, které
prováděl každoročně na členských schůzích po dobu více jako 20 let a svým
podáním a odborností, dokázal upoutat všechny přítomné členy. Toto vše dělal
bez nároku na honorář, přestože dojížděl na všechny schůze z Brna. Zdeňku,
ještě jednou díky.
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Všichni naši členové byli seznámeni s novou vyhláškou o kácení stromů,
která má číslo 222/2014. Podle této nové vyhlášky je povoleno kácení ovocných
stromů ve všech zahradách bez jakéhokoliv povolení. Naopak je zakázáno bez
povolení kácet na jakémkoliv pozemku neovocné stromy. Je to z toho důvodu,
že původní vyhláška přinesla značný úbytek okrasných stromů. Za žádost
o povolení se nebude platit žádný poplatek, úřady musí rozhodnout do 30 dnů.
V současné době byla vydána kniha pro zahrádkáře a zahradníky, která
nese název Ochrana zahradních plodin (pěstování, choroby, škůdci). Kniha
stojí 150 Kč. Autoři jsou největší kapacity v ČR na pěstování a ochranu ovoce a
zeleniny. Kdo by měl o tuto knihu zájem, je možno se přihlásit u paní Zdeny
Kohoutkové nebo u pana Miroslava Skoupého na ul. Bučovské.
Zájezdy:
 V měsíci květnu 2015 se uskutečnil tradiční zájezd na Floriu Kroměříž,
kterého se zúčastnilo 30 občanů.
 V současné době se podílíme na uspořádání zájezdu do Rakouska
v měsíci srpnu na veletrh květin, dosud je přihlášeno 18 občanů.
 Dne 25. 7. 2015 pořádá naše ZO rovněž tradiční zájezd na ČESNEKOVÝ
FESTIVAL do Buchlovic. Odjezd bude autobusem v 7.30 hod, členové
platí 50 Kč, nečlen 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit již nyní u paní
Zdeny Kohoutkové.
Ostatní činnost:
 V měsíci únoru 2015 bylo objednáno pro občany 1000 kg sadbových
brambor z Vysočiny.
 Zahrádkáři se zapojili také do úklidu okolí Letonic, vyčistili jsme úsek
kolem silnice Letonice-Marefy, kde jsme posbírali od nezodpovědných
jedinců staré pneumatiky a plechovky od limonád, které zejména řidiči
vyhazují za jízdy z jedoucího auta.
 17. června jsme uspořádali v MŠ pro 40 dětí soutěže a hry ve znalostech
o přírodě, ovoce a zeleniny. Následně 22. června proběhla obdobná akce a
to v 1. a 2. třídě ZŠ. Vítězové byli odměněni diplomy a krásnými cenami.
Všichni účastníci obdrželi pěkné dárky, které naše ZO získala zdarma od
firmy JKK tisk, s.r.o., Vyškov. Za krásné dary pro malé děti v MŠ a ZŠ
zaslal výbor ZO firmě JKK tisk s.r.o. děkovný dopis. U dětí v MŠ nás
potěšilo, že z 10 druhů ovoce a zeleniny většina z nich poznala kolem
8 druhů, slabost v této disciplíně však byla kedlubna, kterou nepoznalo
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22 dětí. V 1. a 2. tř. ZŠ jsme byli příjemně překvapeni aktivitou všech
soutěžících žáků a také jejich dobrými znalostmi. A to, že po skončení
soutěže nás obě třídy vyprovázely bouřlivým potleskem, svědčí o tom, že
jsme svoji práci asi vykonali dobře.
Miroslav Skoupý,
za ZO ČSZ

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení občané,
dovolte mi přiblížit Vám činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
(dále JSDH) za uplynulé období.
V měsíci květnu proběhla v Hodějicích okrsková soutěž v požárním
sportu. Jednotky okrsku Křižanovice si tak zopakovaly svoje dovednosti a pro
některé to byla prvotní příprava před začátkem okresní ligy. S radostí můžu
oznámit, že se v Letonicích podařilo obnovit po několika letech požární družstvo
pro požární sport. První nacvičené zkušenosti si mohlo prověřit na soutěži
v nočním požárním útoku v obci Hostěrádky – Rešov, kde se umístilo na
krásném 21. místě z 54 družstev. Doufáme, že se mu bude dařit a bude obec
pravidelně reprezentovat.
Prověřovací cvičení, které rovněž pravidelně probíhá v měsíci květnu,
bylo z organizačních důvodů přesunuto na měsíc říjen.
Závěrem bych chtěl všechny občany pozvat na oslavy k příležitosti
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Letonicích, které se budou
konat 13. září od 13.00 hod. K vidění bude jak historická, tak moderní technika,
budou se provádět praktické ukázky s komentářem. Velikým lákadlem bude
parní koněspřežná stříkačka z roku 1912, kterou k nám přiveze SDH Bořitov.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
por. Ing. Michal Hrubý,
za JSDH Letonice

Dámský klub
Dovolte, abychom vás seznámili se svojí činností a aktivitami, na kterých
se podílel během roku. V tomto roce jsme oslavili již páté výročí založení DK.
Zahájení činnosti Dámského klubu začíná vždy po prázdninách, kdy
společně s Kulturní komisí obce Letonice a Sborem dobrovolných hasičů pořádá
pro děti tradiční pochod s lampiony aneb „Prázdniny končí“. Poté následuje
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příprava na Kateřinskou zábavu, kde každoročně vystoupí členky Dámského
klubu „Holky z Nové“. Myslím, že tentokrát se příspěvek opravdu vydařil a
všichni se pobavili. V prosinci pořádáme opět ve spolupráci s Kulturní komisí
„Pochod čertů, čertic a čertíků“.
Posledního dubna pořádáme „Slet čarodějnic“ - obcí proletí houf malých
i velkých čarodějnic, které přistávají na hřišti, kde zahajují svůj rej tancem za
doprovodu již známých DJ Michala a Michala, za což jim děkujeme. Poslední
akcí tohoto školního roku byla akce – „Prázdniny začínají aneb Putování za
pohádkou“, kdy nejen děti, ale i dospělí oblečení v kostýmech pohádkových
postav prošli ulicí Novou a Pod Kaplí k rybníku, kde je čekal vodník s Rusalkou
a různé soutěže. Každé dítě dostalo malý dárek a občerstvení. Akce se velmi
vydařila i díky počasí, které nám opravdu přálo.
To, ale není vše, co Dámský klub během roku podniká. Každé druhé
pondělí v měsíci se společně scházíme, abychom se seznámily i s akcemi, které
pořádají ostatní organizace. Snažíme se oživit společná setkání scénkami,
různými ručními pracemi (např. výroba klobouků, čelenek, postaviček z různých
materiálů…), ochutnávkou cukroví a dalších domácích výrobků. Pořádáme
pyžamové párty, kloboukové párty, tomboly, slavíme narozeniny, atd. Mohla
bych pokračovat mnohem dál, ale bylo by to opravdu na dlouho. Každá z žen,
která by chtěla, může za námi přijít a pobavit se.
To je ve zkratce vše z činnosti Dámského klubu. Nezbývá než všem
popřát krásné léto a těšíme se na konec prázdnin, kdy opět začínáme.
Renáta Zourková,
za Dámský klub

Z Putování za pohádkou
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Vycházka na Větrníky
Již několik let je dobrou tradicí na závěr májových oslav pořádat v den
osvobození naší vlasti výšlap do přírodní krajinné rezervace Větrníky. Cílem
této akce je nejenom seznámit se s chráněnými druhy flóry i fauny a historií
Větrníků, ale také přátelské setkávání se spoluobčany. V tomto duchu proběhla i
letošní vycházka.
V mysliveckém areálu se nás sešlo kolem šedesáti nadšenců. Pěšky, na
kole, mladí s kočárky a dokonce i na koni. Počasí přálo a nálada byla víc než
výborná. Moc nás těší, že se zapojili i nově přistěhovaní občané, které velice
zajímala tato chráněná rezervace. S velkým zájmem si poslechli příběh
o Jarmilce i vyprávění o chráněných rostlinách a živočiších, kteří ještě nedávno
v této lokalitě žili. Na hranicích Větrníků se k nám připojili přátelé z Dražovic a
blízkého Kučerova. U odpočivadla „Jarmilka“ jsme měli možnost
vyfotografovat se i v sedle koně paní Obdržálkové. Mnozí tohoto využili.
Závěr patřil malému posezení u hospůdky na hřišti. Děkuji tímto všem
zúčastněným a těším se na setkání příští rok.
Věra Moudrá,
za kulturní komisi

Naše obecní knihovna
Na jaře si knihovna Letonice pro své malé čtenáře (i jejich doprovod)
připravila hned několik akcí.
 Setkání s ilustrátorem dětských knih a časopisu „Sluníčko“ panem
Adolfem Dudkem
 Dvě březnová čtení v knihovně na téma "Čekáme na jaro" a "Pohádky"
doplněná červnovým tématem "Brzy budou prázdniny" pod vedením Evy
Míčové, která zavedla děti i dospělé do světa knih, jejich hrdinů, tvoření a
her. Poslechnout si čtený příběh, vyjádřit se obrázkem i slovem, užít si
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legraci při soutěži, a to všechno s kamarády v zázemí knihovny, bylo pro
všechny hezkým zážitkem.
 Nultý ročník "Noci s Andersenem", který se konal o týden dříve, než byl
oficiální termín pro celou Českou republiku, zavedl děti do světa pohádek.
V rámci večera je čekalo několik nelehkých úkolů z pohádkové říše, které
ale bravurně zvládly. Díky spolupráci se školou a obcí bylo možné
program zpestřit i o aktivity v tělocvičně a samotné přespání v knihovně
na matracích byl pro všechny veliký zážitek. Děti dostaly od svých rodičů
na cestu Honzovy buchty, a tak se večer stal i labužnickou a degustační
akcí. Tyto akce byly velmi zdařilé hlavně díky spolupráci s paní Evou
Míčovou, Sylvou Lokajovou a Renatou Dostálovou, které věnovaly svůj
volný čas a energii a ochotně pomáhaly.
 Další akcí knihovny byla výstava fotografií „Cestujeme po světě“,
obrázky s popisky míst a s informacemi o dané zemi zavedla návštěvníky
do mnoha koutů světa. Vystaveny byly i práce dětí ze ZŠ, MŠ a
výtvarných kroužků: „Šikulky“, které vedou paní Věra Moudrá a paní
Dagmar Floriánová a kroužek „Medvídci“, který vedou paní Lenka
Urbancová a paní Sylva Lokajová. Děti vytvořily krásné výrobky a
nakreslily nádherné obrázky.
 Stalo se již tradicí, že naše malé prvňáčky každoročně pasujeme v naší
knihovně na čtenáře. Letos tomu nebylo jinak. Do řad čtenářů byli
pasování starostou obce, panem Jiřím Skokanem a ředitelkou ZŠ, paní
Janou Spáčilovou. Po přečtení „Slibu čtenáře a pasováním pravým
mečem“ si každé dítě odneslo pamětní list, knihu pro prvňáčka a malou
pozornost jako upomínku na tento den. Doufám, že dětem nadšení
z tohoto dne zůstane co nejdéle a že se v jejich řadách najdou noví a
pravidelní návštěvníci naší knihovny.

Chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci akcí
knihovny. Přeji vám všem krásné letní prázdniny a dovolenou, plné sluníčka,
veselých zážitků, pohody a odpočinku.
Ilona Ficová,
knihovnice
16

Ohlasy našich čtenářů
Smutné jaro fotbalu v Letonicích
Po podzimní části soutěží to vypadalo, jako by neexistovaly žádné
problémy a v pohodě se odehraje další ročník fotbalových soutěží.
,,A“ mužstvo mělo po podzimní části dobrých 17 bodů a patřilo do
klidných vod ve středu tabulky. Ještě v prosinci předseda TJ v Letonickém
zpravodaji píše, že je to dost, aby se v klidu přezimovalo a připravovalo na jarní
část. Také píše, že bude mužstvo potřeba posílit, ale hlavně by se měl změnit
přístup některých hráčů k zápasům. Nic se z toho neuskutečnilo. V jarní části
soutěže přišel šok a se ziskem pouhých dvou bodů skončili na předposledním
místě tabulky a sestupem do okresního přeboru. Diváci se museli spokojit
s věkově nadprůměrným mužstvem, kde byli nuceni nastoupit i hráči starší
čtyřiceti let. Někdy byl také problém, aby se sešlo 11 hráčů na zápas. Kde jsou
ta proklamovaná slova na členské schůzi TJ před jarní sezonou, že stačí uhrát 9
bodů na záchranu, což nebude žádný problém. Ten však nastal a hodně velký.
Pro budoucnost kopané v Letonicích bude třeba především omladit mužstvo a
začít budovat nový tým pro další období.
Podobná situace byla i u ,,B“ mužstva, které se zachránilo až posledním
zápasem v domácím prostředí.
Také náš dorost skončil po podzimní části na 2. místě a byl velkým
aspirantem na vítězství v krajské soutěži. Rovněž zde se projevil výpadek v jarní
části a po nepřesvědčivých výkonech skončil na 5. místě. Tady je třeba
zdůraznit, že hodně dorostenců mělo povinnosti k maturitám, rovněž se
projevilo i zranění klíčových hráčů. Po letošní sezoně odchází z dorostu
6 klíčových fotbalistů, které bude třeba nahradit.
Jaroslav Zobal

Oprava pomníku vojákům Rudé armády
Před letošními oslavami 70. výročí osvobození naší obce a konce
II. světové války byl opraven pomník vojákům Rudé armády, kteří jsou
pohřbeni na místním hřbitově. Na opravách pomníku odpracovali řadu hodin
Jaroslav Zobal, Jaroslav Pospíšil a Antonín Moudrý.
Oprava pomníku, včetně jeho okolí, byla velmi náročná. Všem proto patří
dík za vykonanou práci.
Antonín Moudrý
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Poděkování
Jako člen komise pro přípravu oslav 70. výročí ukončení II. světové války
a osvobození naší obce Rudou armádou od fašistů bych chtěl poděkovat svým
spoluobčanům a organizacím za aktivní pomoc při organizování této významné
historické akce. Velký dík patří také občanům za hojnou účast, která svědčí
o velkém zájmu o tuto historickou událost. Zvláštní poděkování patří generálu
Bočkovi, veliteli posádky Bučovice pplk. Svobodovi, jemu podřízeným
vojákům a také členům Klubu vojenské historie.
Jaroslav Zobal,
člen přípravného výboru

Rodáci slavili
Dne 23. 5. 2015 byli v obřadní síni OÚ přijati rodáci ročníku 1932.
Tradičně byli přivítáni starostou obce, po slavnostním obřadu si rodáci zazpívali
společně písničku. Také bylo o čem si vyprávět a na mnohé společné chvíle
zavzpomínat. Večerní setkání, kterého se účastnil i starosta obce, proběhlo
v přátelském duchu, účastníci se dozvěděli spoustu zajímavostí. Všichni
účastníci setkání děkují personálu pohostinství na Orlovně, především paní
Zourkové, za vzornou obsluhu a vytvoření příjemné atmosféry setkání.
Antonín Moudrý

Lípa osvobození

U příležitosti oslav 70. výročí osvobození naší obce a konce II. světové války byla
v blízkosti pomníku obětem obou válek na
návsi vysázena Lípa osvobození. Tato lípa byla
vybrána v Hájku panem Antonínem Moudrým,
původně byla určena pro vlastní účely.
Nicméně bylo učiněno rozhodnutí tuto lípu pro
daný účel věnovat obci. Pan Antonín Moudrý
o tuto lípu pečuje, aby zdárně rostla k radosti a
potěše náš všech.
Redakční rada
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Poradenské okénko zahrádkářů
Říká se, že kudy teče zkapalněné ovoce, tudy léčí. Než ho odvezete
vypálit, musíte z něj připravit kvas. Od jeho kvality se pak odvíjí i kvalita
pálenky.
Než začnete sbírat
 Na ovoce si připravte dřevěnou nebo plastovou bečku. Vymyjte ji horkou
vodou. Měla by mít alespoň 50 litrů. Každopádně čím větší, tím lepší.
V žádném případě však nesmí být od chemikálií nebo barev.
Dodržujte teploty
 V domě najděte místo, kde se teploty pohybují mezi 15 až 20 °C. Mějte na
paměti, že pod teplotou 10 °C se proces kvašení zastavuje. Čím vyšší
teplota, tím je kvašení rychlejší, podle zkušeností je ale výhodnější kvasit
raději pomalu. Ideální je 15 °C, tato teplota by měla být stálá.
Každý druh je třeba upravit jinak
 Třešně musíte odstopkovat a pomačkat, meruňky pomačkat, broskve i
odpeckovat, neboť hořká chuť jader by pokazila chuť, švestky pomačkat,
jablka a hrušky nadrtit. Nakrájet nestačí, protože by se do kvasu nedostalo
dost cukru. Naplnění jedné nádoby by se mělo stihnout do 1 týdne.
Nedoporučuje se totiž do rozkvašeného ovoce přidávat čerstvé. Kvas kazí
také svými kyselinkami i nedozrálé ovoce.
Nejnapínavější chvíle
 Naplněné bečky přikryjeme víkem nebo igelitovou folií. Nádoby je dobré
postavit na rošt nebo jiným způsobem je tepelně izolovat od země. Během
několika dnů začne lihové kvašení, při kterém uniká oxid uhličitý. Dužina
se rozpadá, uvolňuje šťávu a konzistence se mění na tekutou.
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 Na povrch unikající oxid uhličitý strhává vzhůru pevné části, kterým se
říká KOLÁČ, DEKA nebo KVASNÝ KLOBOUK. Pro vznikající kvas
představuje ochranu - zabraňuje přístupu vzduchu a také cizím
mikroorganismům.
Hlídejte koláč a vůni!!!
 Kvašení je ukončeno, když už neuniká oxid uhličitý. Vyzrálý kvas má
zdravou vůni, šťáva není sladká. Koláč se začíná propadat. Je vhodné jej
zachytit, než se propadne. Kdo prošvihne tuto chvíli a nechá koláč
utopit, pokazí si celou várku, neboť kvas chytne pachuť. Po odstranění
koláče je vhodné nádoby uzavřít, aby se hotový kvas nenakazil hmyzem a
nenastalo octové kvašení.
 Pokud takto dokážete zabránit přístupu vzduchu, můžete hotový kvas
skladovat v nízkých teplotách i několik týdnů, než na vás přijde řada v
pálenici. Ze 100 litrů kvasu bývá asi 10 litrů 50% alkoholu, u švestek i o
něco více.
 Ze zákona si můžete vypálit 30 litrů 100% alkoholu.
Miroslav Skoupý

 Dne 23. 2. 2015 v nočních hodinách mi byl
poškozen osobní automobil Peugeot 207 černé
barvy, zaparkovaný v ulici U Hřiště - vedle
kabin TJ. Je to dílo zdejší mládeže ? nebo snad
dospělého člověka? Nabízím odměnu 20 000
Kč, tomu kdo pomůže usvědčit pachatele.
Naďa Hálová - Letonice

 Parkování u obchodu na počátku ulici Bučovská. Parkující vozidla brání
průjezdu do lokality Horany.
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Společenská statistika obce Letonice 1. pololetí 2015
Narození
Úmrtí

3
5

Sňatky

0

Průměrný věk obyvatel obce Letonice
Muži
Ženy

42
42

Počet obyvatel obce Letonice k 30. 06. 2015 je 1390.
Lenka Liberová, matrikářka

Jak psát články do Letonického zpravodaje
Vážení přispěvatelé do Letonického zpravodaje,
Velmi si vážím toho, že svými příspěvky obohacujete náš Letonický
zpravodaj. Se zpracováním vašich příspěvků je dosti práce, protože každý
přispěvatel používá jiné formátování textu. Proto bych uvítal, kdybyste se mi
práci v tomto smyslu ušetřili. Není naprosto zapotřebí, abyste své příspěvky
nějak zvlášť formátovali, protože Letonický zpravodaj má svůj standardní
formát a vaše formátování, ve snaze, aby se text líbil vám, musím pracně
odstraňovat. Pro ty, kteří přece jen chtějí napsat příspěvek v nějaké formátovací
podobě, mám několik doporučení k psaní vašich příspěvků:
 Písmo Times New Roman, velikost 14
 Odstavec, pokud jej chcete udělat, dělejte pomocí klávesy tabelátoru
(klávesa Tab). Jinak udělané odstavce (např. pomocí mezerníku) musím
pracně odstraňovat. Nejlepší je odstavce nedělat vůbec, udělám si je podle
smyslu textu sám.
 Počítač není psací stroj, konce řádků si udělá počítač sám, proto není
nutné na konci řádků používat klávesu Enter.
 Fotografie, pokud možno v dobrém rozlišení, přikládejte jako zvláštní
dokument v některém z obrázkových formátů (jpg, tiff, png, apod.)
Jiří Příhoda, odpovědný redaktor
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Fotoreportáž ze shromáždění k 70. výročí osvobození obce
a konce II. světové války ze dne 26. 4. 2015
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Hezké prázdniny dětem a všem příjemnou dovolenou přeje
Redakční rada
LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce
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Příspěvky do zimního čísla LZ v r. 2015 zasílejte na OÚ Letonice nejpozději do
30. 11. 2015. Těšíme se na ně.
Petr Brázda – vydavatelství, Tyršova 2-4, 695 01 Hodonín
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