prosinec 2015

Hezké vánoční a novoroční svátky,
pevné zdraví a spokojenost všem
občanům obce Letonice
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Slovo starosty obce
Dobrý předvánoční čas, vážení občané,
pomalu se přiblížil konec roku 2015 a nastávají poslední dny spojené
s Vánocemi a příchodem nového roku 2016, nastává čas bilancování.
V pololetním vydání LZ jsme zhodnotili postup naplňování cílů rozvoje obce,
který byl stanoven na počátku volebního období. Byly dokončeny rozpracované
akce a mimo údržby obecních zařízení vzpomenu pouze ty nejvýznamnější
stavební práce. Na ulici 1. máje byla provedena oprava havarijního stavu
kanalizace, byla dokončena II. etapa opravy zdi místního hřbitova. Ve školní
zahradě jsme vystavěli nový drátěný plot s betonovou podezdívkou. Na ulici
Družstevní a části ulice Školní byly předlážděny chodníky včetně zřízení plochy
pro krátkodobé parkování před mateřskou školou. Další prací většího rozsahu je
oprava komunikace na hřbitově. V ulici U Koupaliště bylo rozšířeno veřejné
osvětlení o čtyři a v ulici U Hřiště o jeden světelný bod.
Z kulturního života obce bych chtěl vyzvednout oslavy 120. výročí
založení SDH Letonice. Naši hasiči tuto událost připomněli jednak na slavnostní
Valné hromadě a pro občany na “Hasičském odpoledni“ uspořádaném na návsi,
kde byl dobře zorganizovaný hodnotný a poučný program.
V měsíci září došlo ke změně ve vedení obce, ze závažných osobních
důvodů ukončil působení ve funkci místostarosty obce Ing. Jiří Pospíšil ml. a
nově byl místostarostou zvolen p. Jaroslav Bartoník.
V současné době je připravován rozpočet obce na rok 2016. Z akcí
zakomponovaných v plánu na příští rok uvedu ty větší:

Oprava kanalizace a chodníku v ulici Dražovská včetně řešení parkovacích
stání

Oprava chodníku v ulici Osvobození včetně řešení parkovacích stání

Oprava a úprava ulice Josefa Rotrekla – chodník, vozovka

ZŠ Letonice – oprava sociálních zařízení

MŠ Letonice – oprava vzduchotechniky

Vybudování sběrného místa komunálního odpadu

Výměna svíticích těles veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT

Zpevnění polních cest
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Vážení spoluobčané, Děkuji Vám za práci pro obec v letošním roce a přeji
příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2016 pevné zdraví,
klid, pohodu a životní optimismus.
Ing. Jiří Skokan,
starosta obce

Střípky ze života Základní školy v Letonicích
Školní rok 2015/2016 byl na Základní škole Letonice slavnostně zahájen
1. září 2015 starostou obce panem ing. Jiřím Skokanem, který přivítal
pedagogický sbor, přítomné rodiče, žáky a zvláště 11 prvňáčků, natěšených,
nedočkavých a zvědavých z nové neznámé etapy života. Vřelého a vtipného
přivítání se dostalo 67 žákům školy i od paní ředitelky Mgr. Jany Spáčilové. Po
zahájení školního roku šli žáci s učiteli do svých nazdobených tříd a rodiče si
mohli prohlédnout celý interiér školy. V pěti třídách jsou žáci vyučováni podle
školního vzdělávacího programu Duhová škola, který mimo obsah učiva přihlíží
i k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem.
Mimo vyučování si mohou žáci ještě rozšířit své vědomosti a individuální
zájmy v množství kroužků, které jsou organizovány po vyučování - v kroužku
keramickém, v Medvídcích a Šikulkách, kde také pracují s keramikou,
v kroužku dramatickém, sportovním, v angličtině nebo v hraní na hudební
nástroje u paní učitelky Šárky Novozámské. Aby byli žáci i po stránce
bezpečnosti připraveni do života, byl pro ně koncem září zorganizován pořad o
prevenci kriminality s názvem Mládež na rozcestí. Velmi zajímavý byl i
program Hele, lidi o handicapovaných osobách, který proběhl koncem listopadu
a byl organizovaný občanským sdružením Slepíši (= slepci, slepí lidé).
K výchovným akcím také patřil již tradiční sběr starého papíru, na který se žáci
vždycky těší.
Jako každý rok i letos se žáci 4. ročníku účastnili výuky na Dopravním
hřišti ve Vyškově, kde kromě dopravních testů absolvovali jízdu na kole po
simulovaných křižovatkách. Za dobrý výkon byli pochváleni. V květnu 2016 po
složení úspěšných zkoušek obdrží průkazy cyklistů.
Koncem října žáci 4. ročníku navštívili Prahu. Třebaže museli vstávat
velmi brzy, nečekané zážitky stály za to. V Muzeu Karla Zemana si prohlédli
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výstavu díla světoznámého autora a dokonce si mohli vyzkoušet některé filmové
triky. Neméně zajímavá byla pro žáky projížďka po Vltavě s poutavým
výkladem z historie. Stejně nadšeni byli i při návštěvě barrandovských ateliérů,
když uviděli kostýmy známých postav z pohádek.
Nejbohatším měsícem na prožitky byl prosinec. Na pochod
„napoleonského vojska“ u příležitosti „Bitvy tří císařů“ u Slavkova se děti vždy
velmi těší, nadšeně vítaly pochodující vojáky v dobových uniformách s bodáky
a puškami, ale nejvíce je zaujaly jezdci na koních. Některé děti si mohly na koně
i sednout a pohladit je. 4. prosince přišel do školy Mikuláš s čertem a andělem,
dětem přinesl balíček sladkostí a ty zlobivé si čert chtěl rovnou odnést, ale
nakonec všechno dobře dopadlo a čert odešel s nepořízenou.
6. prosince v neděli při rozsvícení vánočního stromku na návsi všichni
žáci školy zazpívali koledy, přednesli básně a zahráli na flétny. Za svůj statečný
výkon v nepříznivém počasí byli veřejností pochváleni. 9. prosince se děti spolu
s rodiči účastnily celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. 16. prosince se
v tělocvičně školy uskutečnil vánoční jarmark. Žáci prodávali výrobky, které
sami nebo za pomoci dospělých zhotovili. Vybrané peníze budou použity na
„školu v přírodě“ a na zakoupení her do tříd.
Všem občanům Letonic přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů v novém roce!
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice

Ze života mateřské školy
Pro školní rok 2015/2016 bylo do Mateřské školy Letonice zapsáno
43 dětí, z nichž je 13 předškoláků, 12 dětí zcela nových, z toho 5 mladších 3 let.
O děti se stará 8 zaměstnanců, nově od 1. září i asistentka pedagoga, všechny
pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované. Během hlavních prázdnin byla
mateřská škola vybavena novými šatními skříňkami pro děti i novými
dekoracemi a aktualizován Školní vzdělávací program.
Již v září měly děti ve školce možnost zhlédnout první divadelní
představení – pohádku O Budulínkovi a O budce v poli, v říjnu pak O zvířátkách
a loupežnících a v listopadu se děti učily s kouzelníkem kouzlit a čarovat jeho
kouzelnickou hůlkou. Ze všech představení byly děti nadšené a odnášely si pak
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domů nejen ponaučení z pohádek, ale i dobrou náladu a spoustu krásných
zážitků.
V prosinci na děti čekalo v pronajatých prostorách tělocvičny ZŠ scénické
kino – veliký nafukovací stan, uvnitř něhož na ně čekal celý vesmír i s krásnými
pohádkami o hvězdách, Slunci a Měsíci. Dalším prosincovým zážitkem dětí byla
návštěva Mikuláše, anděla a čertů, kteří hodným dětem rozdali balíčky
s dobrotami a rozveselili milým programem.
Naši nejmenší se také předvedli na spoustě akcí – vítali nové občánky,
tančili a zpívali nejstarším občanům Letonic a svým vystoupením zpestřili
rozsvěcení vánočního stromečku. Velmi podařená byla i podzimní a vánoční
tvořivá odpoledne rodičů s dětmi. Na vánoční dílničky si děti pro své blízké
připravily voňavé cukroví a k navození správné atmosféry i krátké vystoupení
plné koled a vánočních básniček. Po ukončení celé akce si účastníci odnášeli
domů krásné vlastnoručně vyrobené vánoční prostírání, které bude o Štědrém
večeru určitě zdobit nejeden stůl …
Dvě představení pro děti v tomto pololetí byla hrazena z výtěžku červnové
akce pořádané mateřskou školou na školní zahradě. Díky těmto penězům
(celkem 8 500 Kč) a sponzorům, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit,
se letos nemuselo od rodičů vybírat ani na Mikulášský balíček, ani na vánoční
dárky. Přínosem do naší „pokladny“ je také sběr plastových víček. Díky aktivitě
rodičů (a mnohdy i široké rodiny) získala školka z první prodané dávky 769 Kč.
O to bohatší mohla být nadílka pod stromečkem.
Zaměstnanci Mateřské školy v Letonicích přejí všem lidem dobré vůle
krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Zaměstnanci mateřské školy v Letonicích

Vážení spoluobčané,
Zdravím Vás za tělovýchovnou jednotu a přeji příjemné svátky a šťastný
nový rok. Nám se ten odcházející rok nevyvedl, co se týká výsledku fotbalového
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A týmu, ale jinak můžeme být zatím spokojeni. Aspoň s tím, že stále držíme
čtyři mládežnická družstva a výsledky těchto snad až na dorost nejsou vůbec
špatné.
Přípravku jsme spojili do podzimní sezóny s Dražovicemi a díky tomu
máme dvě mužstva, která hrají se střídavými úspěchy. Potřebovali bychom, aby
se nám více zapojili do vedení těchto mužstev rodiče a prarodiče, ale chápeme,
že v dnešní časové náročné době to není vůbec jednoduché. Žáci hrají na špici,
ale museli jsme je přihlásit do soutěže 7+1, protože i zde se potýkáme
s nedostatkem dětí. Dorostu se moc nedaří, ale je to tím, že nám vyšel nejstarší
ročník a to se vždy projeví. Snad jarní sezóna bude úspěšnější. „B“ tým hraje
v popředí své skupiny a jediný problém je opět v nedostatku hráčů. „A“ tým
díky posledním pěti kolům získal dostatek bodů na to, aby se mohl v klidu
připravit na jarní sezónu. I když je pravda, že jsme si to mysleli i loni a jak to
dopadlo, všichni dobře víte.
Volejbalisté v novém ročníku OP 2. třídy přezimují na čtvrtém místě, ale
předpokládá se, že po zimní přípravě se v jarní části jako obvykle posunou na
přední pozice. Není to nějak snadný cíl, neboť muži stále zápasí s nedostatkem
hráčů, proto neustále hledají nové zájemce. V rámci brigádnické činnosti se
volejbalisté zaměřili na pravidelnou údržbu a nejnutnější opravy na kurtech i
ostatním zařízení, kde letos odpracovali 160 hodin. Kurty byly jako vždy
využívány k rekreačním sportům, hlavně k tenisu. Mimo jiné se zde uskutečnil
každoroční tenisový turnaj, jehož vítězem se stal Martin Spáčil. Více na
stránkách v obce v sekci, spolky v obci Tělovýchovná Jednota volejbalový oddíl
muži.
Fotbalisté se nadále starají o areál na hřišti a postupně dodělávají stranu
od tribuny. Příští rok chceme vyčistit kurt s naším umělým povrchem a opravit
oplocení. To bude asi tak vše co nám náš rozpočet dovolí.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat za přízeň všem našim fandům a
těšíme se na jaře na shledanou.
Michal Mihalík, za TJ Letonice

Špatný rok fotbalu v Letonicích
V posledních letech bylo vždy radost psát ve zpravodaji o úspěších našich
fotbalistů. Mládež vyhrávala okresní soutěž, dorost nám dělal radost v krajské
soutěži, A mužstvo hrálo 1. B třídu. Letos jako by se zastavil čas. Psát se dá
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kladně pouze o žácích, kteří vedou okresní přebor. Po podzimní části je dorost
v krajské soutěži poslední. Zde se citelně projevil odchod starších klíčových
hráčů a mladí kluci zatím nemají zkušenosti a fyzickou kondici na tuto soutěž.
Věřím ale, že až v zimní přestávce potrénují a zbaví se zbytečných chyb ve hře,
se v této soutěži zachrání. A mužstvo sestoupilo z krajské soutěže a hraje pouze
okresní přebor. Všichni jsme si dělali naději, že úspěšní dorostenci doplní kádr
mužů a budou znovu bojovat o postup do krajské soutěže. Většina dorostenců
skončila s fotbalem ze studijních důvodů nebo nemá zatím takovou výkonnost,
aby se prosadili v mužské soutěži. Začátek podzimní části nebyl zrovna úspěšný,
ale poslední čtyři mistrovské zápasy vyhráli a skončili ve středu tabulky
okresního přeboru. Věřím, že jaro ukáže připravenost našich fotbalistů ve všech
soutěžích. Doufám, že výroční členská schůze se bude zabývat touto situací a
znovu se vrátí fotbal v Letonicích tam, kde býval poslední tři roky.
Jaroslav Zobal
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Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Zahrádkáři v Letonicích neusnuli na vavřínech
Starý rok pomalu končí a přichází čas obracet list ve starém kalendáři.
Čas, který přímo vybízí pozastavit se, zvažovat a hodnotit právě končící rok a
utvářet si plány na rok nadcházející. Také výbor naší ZO bilancoval činnost u
zahrádkářů v naší obci a ve stručnosti by chtěl seznámit s výsledky naší práce
ostatní občany.
Stav naší ZO
Nejprve malé připomenutí - naše organizace byla založena v obci roce
1964, tedy před 50 lety. Ke dni 1. 11. 2015 činí 49, z toho 27 žen a 22 mužů.
V tomto roce byli přijati další 3 členové. Od roku 2007, kdy byl zvolen současný
výbor ZO, bylo přijato celkem 26 nových členů.
Činnost ZO v roce 2015
 Největší akcí byla generální oprava lisu v moštárně, kde bylo
odpracováno celkem 76 hodin. Na této akci se podíleli: Miroslav Skoupý,
Jaroslav Zobal, Jan Štuchal, Antonín Skokan a Alois Kachlík. Byly
vytvořeny dva nové opěrné body na pohyblivém stole, byla provedena
výměna ložisek, hydrauliky, olejů, a byl proveden nátěr lisu
potravinářskými barvami. U lisovacího zařízení byly dřevěné rošty a
rámečky nahrazeny materiálem z plastů, který je hygieničtější. Byly
nakoupeny nové plachetky k lisu, regály a tlakový ostřikovač. Současně
s opravou lisu se prováděly natěračské práce, vchodová vrata a brána,
zábradlí, váhy, rudl a jiné. Na budovu lisovny byl umístěn znak ČZS,
který na zakázku vyrobil pan Jan Ježorek. Tato akce byla uspořádána za
finanční podpory od OÚ.
 Zájezdy
V měsíci květnu byl uspořádán tradiční zájezd na Floriu do Kroměříže,
v červenci rovněž tradiční zájezd do Buchlovic na Česnekové slavnosti.
V měsíci srpnu se zahrádkáři zúčastnili zájezdu na veletrh květin do
Rakouska. V srpnu se konal zájezd do Lanžhota do restaurace manželů
Osičkových na jejich vyhlášený řízek a cimbálové vystoupení - účast 50
osob, zájezd byl vynikající.
 Práce s mládeží
MŠ – v měsíci květnu jsme pro 40 dětí z MŠ uspořádali soutěže a hry
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ve znalostech o přírodě, ovoce a zeleniny. Vítězové byli odměněni
diplomy a krásnými cenami.
ZŠ – v měsíci červnu proběhla obdobná akce v 1. a 2. třídě ZŠ. Zde jsme
byli překvapeni aktivitou všech dětí. I zde děti obdržely diplomy, ceny a
dárky. A to, že po skončení soutěže nás obě třídy vyprovázely bouřlivým
potleskem, svědčí o tom, že jsme svoji práci u dětí vykonali dobře.
 Brigády
V měsíci květnu se také zahrádkáři zapojili do úklidu okolí Letonic,
vyčistili jsme úsek kolem silnice Letonice – Marefy, kde se posbíralo 7
pytlů plastů a 11 pneumatik.
 Ostatní
– pro občany naší obce jsme v měsíci březnu přivezli z Vysočiny 900 kg
sadbových brambor. Po generální opravě lisu v moštárně využilo služeb
v tomto roce přes 50 občanů, z toho 20 přespolních. Pro občany jsme
uspořádali 31. 10. a 1. 11. 2015 Výstavu ovoce a zeleniny, navštívilo ji
přes 300 návštěvníků a rovněž funkcionáři US ČZS Vyškov v čele
s panem Kolečkářem. V pondělí ráno pak naši výstavu navštívily děti
z MŠ a ZŠ.
–

pro občany bylo objednáno 9 ks nových knih o ochraně rostlin a
zeleniny. Dne 1. 3. 2015 na členské schůzi bylo předáno svazové
vyznamenání panu Moudrému Antonínovi, který je členem ZO od
roku 1964 a Čestné uznání panu Janu Vlachovi a panu Jaroslavu
Lokajovi. Tolik stručně o naší činnosti.

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc. Už dávno přestalo padat listí ze stromů. Teď
se k nám budou snášet sněhové vločky a mráz bude kreslit na oknech ledové
květy. Ani lidé nebudou zahálet, začnou zdobit své domy, pokoje, vánoční
stromky a všichni se budou snažit, aby Vánoce byly krásné. Vždyť o Vánocích
se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými
blízkými a drahými. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří
jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již, bohužel nejsou
mezi námi.
Výbor ZO přeje všem občanům spokojené prožití svátků vánočních a
pevné zdraví v novém roce.
Miroslav Skoupý, tajemník ZO
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Stručný pohled na činnost ČČK v roce 2015
Letonická organizace Českého červeného kříže pracuje ve své obnovené
existenci 6. rok. Od 24. ledna 2015, kdy se sešla naše poslední členská schůze –
dle nových pravidel zvaná valná hromada, na které jsme přijali obsáhlý plán,
jsme uskutečnili všechny body programu a s potěšením lze činnost hodnotit
velmi kladně. Zásluhu na tom mají nejen členky vedení Místní skupiny, ale
široké aktivní jádro obětavých a ochotných žen, bez kterých bychom neobsáhli
takový radius užitečné práce.
Spolupráce s mateřskou i základní školou je pro všechny poučná a
potěšující, i malé děti naše návštěvy rády akceptují a doufáme, že z nich pro
budoucnost vyrostou lidé s pozitivním vztahem ke zdravotnické osvětě. Na poli
práce s dětmi zvlášť děkujeme paní Věře Moudré, která na ZŠ připravuje ve
zdravotnickém kroužku žáky pro praktickou první pomoc a letos se dvěma
skupinami malých zdravotníků úspěšně absolvovala okresní soutěž Naši
reprezentanti se jako vítězové probojovali do krajského kola ve Znojmě, kde
obsadili výborné 4. místo (i mezi staršími soutěžícími). K tomu je jim třeba
blahopřát. Letos se do osnov základních škol dostává výuka této tématiky, která
se na naší ZŠ uskutečňuje již řadu let. Naše děti podporujeme v jejich rozvoji i
zábavě, což dokázala i zdařilá odpoledne před začátkem prázdnin a nového
školního roku.
Také naše spolupráce s dalšími organizacemi v obci se uskutečňuje podle
plánu a na mnoha akcích, které proběhly, jsme odvedli svůj podíl a lze ho
hodnotit kladně. Za práci na několika brigádách při úpravách na hřbitově chci
poděkovat několika ochotným a pracovitým členkám.
Návštěvy seniorů byly milé pro všechny zúčastněné a i občané, kteří
v průběhu roku Letonice opustili, byli naším zájmem potěšeni.
S Oblastním spolkem ČČK ve Vyškově také úzce spolupracujeme a s jeho
ředitelkou paní Danou Adamcovou máme i osobní přátelské vztahy. Osm žen
z Letonic se účastnilo rekondičního pobytu v Kostelci u Zlína, kde jsme měly
možnost konfrontovat práci naši MS ČČK s jinými organizacemi na okrese a je
potěšující, že patříme počtem členů i rozsahem činnosti k nejlepším.
Nemohu opomenout letošní zářiový kulturní zájezd do Kunštátu
s návštěvou Rudky, hrnčířských trhů, zámku a zahradnického centra
v Boskovicích.
Ke kulturním akcím patří také námi pořádaná Kateřinská zábava, která
byla zdařilá, i když vzhledem k souběhu s jinými oslavami v obci na ní bylo
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méně účastníků než obvykle, ale poskytla nám kulturní zážitky nejen z hlediska
společenského setkání, nýbrž i velmi vtipným programem, za který patří
poděkování tradiční skupině tanečnic, které vždy překvapí novými nápady pod
vedením paní Renaty Zourkové. Také velmi děkujeme všem, kteří k úspěšnosti
večera přispěli hodnotnými dary do oblíbené tomboly.
V závěru děkuji i obecnímu zastupitelstvu za velkou podporu ČČK, bez
níž by rozhodně naše činnost nebyla tak bohatá. A všem našim členům i
ostatním občanům přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do roku 2016.
Za MS ČČK Pavla Kučerová

Zpráva o činnosti jednoty Orel Letonice za uplynulé období
V minulém článku LZ 06/2015 jsme referovali o stavebních úpravách,
změně poskytovatele pohostinských služeb v hospůdce sv. Huberta a také
o zahajovaných a plánovaných činnostech Orel Jednota Letonice pro rok 2015.
Dnes si Vás dovolíme seznámit s výsledky nejen naší práce, ale zejména
spolupráce s Jihomoravským krajem, MŠMT, obcí Letonice a základními
školami, které naše děti navštěvují.
Plnění plánu aktivit na rok 2015
- oslovovat veřejnost, zejména mládež s nabídkou zajímavých sportovních aktivit
a možností využívání všech prostor Orlovny
Ve spolupráci s obcí Letonice a základními školami Letonice a Bučovice
711 na projektu prevence kriminality s názvem Mládež na rozcestí, senioři
v ohrožení, se podařilo oslovit a seznámit děti a mládež z naší obce a jejich
spolužáky s riziky současného způsobu života v naší společnosti a také způsoby
preventivní i akutní ochrany a obrany. Na základě projeveného zájmu dětí
o mimoškolní sportovní činnost naše jednota, jako partner projektu, rozšířila
sportovní oddíly florbalu o další dvě skupiny po 12 dětech a pro nácvik
sebeobrany byl rozšířen oddíl sebeobrany - karate dospělých o oddíl dětí, který
v současnosti navštěvuje 7 dětí.
- rozšíření sportovních, tělovýchovných a kulturně-společenských aktivit
s přednostním zaměřením na podporu rodin a rodinných příslušníků
Jak je výše uvedeno, rozšíření sportovních aktivit nastalo výrazné a aby
sportovně zaměřené a organizované využívání volného času dětí mělo
výraznější dopad na podporu rodiny jako celek a ulehčilo se zejména
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maminkám, pak pro ně, díky finanční podpoře z prostředků JMK a obce
Letonice v rámci projektu Podpory rodin s názvem Orlí hnízdo, byl dovybaven
prostor klubovny včetně zázemí kuchyňky a přebalovacího prostoru pro
miminka (Famili point). Zde mohou relaxovat při společném čaji či kávě, nebo
využít čas sportování jejich dětí v prostorách fitness centra pro vlastní sportovní
aktivitu, kterou následně jistě ocení nejen tatínci.
- zřízení a dovybavení kanceláře jednoty, šatny, místa pro rodiny
Díky finančním zdrojům z projektu Zkvalitnění sportovního prostředí
v Letonicích – 2015 z prostředků JMK a obce Letonice, se letos podařilo
dovybavit šatnu o sedací sestavu, halu a její prostory o moderní sportovní
vybavení (žíněnky, míče, florbalové branky, badmintonové nářadí, lapy a
dopadové plochy pro karate a sebeobranu) a opravit a certifikovat obnovené
původní vybavení (kruhy, ribstoly a velké žíněnky). Nově zřízená kancelář
jednoty, kde bude mít pracovní prostor správce objektu a manažer aktivit, je
v rámci finančních možností postupně dovybavována základním kancelářským
vybavením vč. počítačové techniky a pro zveřejňování aktivit jednoty byly
instalovány při vstupu do objektu informační vitríny.
- úprava dvora a údržba objektu (nátěry plechových střech, zateplení stropu,
výmalba, oprava fasády průčelí objektu, oprava oken a podlah,..)
S ohledem na stávající stav obvodového pláště objektu Orlovny bylo
nezbytné pokračovat v opravách a pro letošek se podařilo, kromě výměny oken
na průčelí objektu, díky brigádnické činnosti členů oddílu Fitness, badmintonu a
sebeobrany-karate, natřít plechové střechy přístaveb a také tepelně a hlukově
zaizolovat strop nad malým sálem (pinecárnou).
- podpora nájemce při zkvalitňování služeb a příjemného rodinného prostředí
v pohostinství U sv. Huberta
Domníváme se, že plnění výše uvedeného cíle je dostatečně zřejmé z výše
uvedených aktivit a lehce ověřitelné při návštěvě tohoto zařízení.
Děkujeme zastupitelstvu obce Letonice, JMK a Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, kteří finančně podpořili naše letošní projekty, díky
kterým se podařilo zrealizovat plánované aktivity, rozšířit sportovní vyžití a
pomoci připravovat děti a mládež na život v naší společné budoucnosti. Záleží
jen na nás, jaká bude.
Příjemné prožití svátků vánočních v rodinném kruhu přejí a ke
společnému trávení volného času při sportu a vesnické zábavě zvou
Vedení a členové Jednoty Orel Letonice
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Tradiční setkání s důchodci
Stalo se již tradicí, že kulturní komise organizuje v závěru roku setkání
s našimi důchodci. V letošním roce jich bylo pozváno 160 a to je rekordní
množství. Ano, tolik je v naší obci spoluobčanů nad 70 let. Pozvání přijala asi
polovina z nich. Besedu zahájil starosta obce pan Jiří Skokan. V projevu
seznámil tyto naše spoluobčany s plánem připravovaných akcí na příští rok.
Tradičně se o kulturní pásmo postaraly děti z mateřské školy, dárky připravili
žáci základní školy. Všichni si mohli zazpívat a zatančit s hudebníkem panem
Sekaninou. Doprovodnou akcí byla výstava obrazů našeho spoluobčana pana
Jiřího Filípka. Pro příští rok plánujeme zajímavé zpestření tohoto setkání. Ve
večerních hodinách se všichni přítomní rozcházeli spokojeně domů.

Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

V Letonicích se po deseti letech vařily trnky
Díky letošní rekonstrukci naší moštárny bylo možné po deseti letech
obnovit vaření pravých domácích povidel. Všichni jsme byli zvědaví a chtěli
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jsme zavzpomínat na dobu, kdy se po celé naší vesnici povidla vařívala. Díky
paní Janě Skoupé a její rodině bylo možné uvařit tuto tradiční pochoutku. Na
dvou kotlech jsme rozvařili 100 kg durancií a po vypeckování a následného
stálého míchání jsme mohli ochutnat pravá domácí povidla.
Velmi dobrá úroda jablek byla příčinou toho, že jsme v krátké době
provedli rekonstrukci plachetkového lisu a mohli spustit 2. září moštování.
Šedesát spokojených zákazníků odjíždělo z naší moštárny s kvalitním moštem.
Více než polovina jich byla z naší vesnice ostatní zájemci ze širokého okolí.
Vždyť výtěžnost našeho lisu je až 70 % šťávy. Provoz moštárny byl ukončen
20. listopadu a celkem se zpracovalo 5 000 kg jablek.
Je třeba touto cestou výboru zahrádkářů za aktivní přístup při zajištění
dotace z obce a za provedení celkové rekonstrukce vlastními silami.
Jaroslav Zobal, člen ČZS

Koníček, který dělá radost
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 pořádal Český svaz chovatelů
IV. slavkovskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Výstavy
se zúčastnil i pan František Rotrekl, který se chovu holubů, konkrétně
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moravského
voláče
sedlatého,
věnuje již dlouhá léta a pravidelně
holuby vystavuje a sbírá ceny na
různých výstavách.
Tentokrát získal právě na
výstavě ve Slavkově u Brna první
místo v okrese Vyškov a jeho
moravský voláč sedlatý byl oceněn
nejvyšším možným počtem bodů 97. Z rukou starosty města převzal
Pohár města Slavkov u Brna na nejlépe hodnocenou 4 člennou kolekci holubů
2015 a další dvě čestné ceny.
Věříme, že mu jeho koníček bude ještě dlouho přinášet radost a
uspokojení a srdečně blahopřejeme k dosaženým úspěchům.
Jana Chalupová s rodinou

Ohlasy našich čtenářů
Co nás trápí ....
Nadměrná prašnost, značný hluk, řinkot skla v obývacích stěnách a
u některých R. D. dokonce i otřesy zdí, to jsou hlavní důvody nespokojenosti
občanů, kteří bydlí u hlavní průjezdové silnice v naší obci t.j. počínaje ul.
Bučovskou a konče ul. Dražovskou. Celý rok 2015 jsme museli protrpět
projíždění těžkých nákladních aut plně naloženým kamením, štěrkem a prašnou
šotolinou na stavby v Křižanovicích, Heršpicích a železniční tratě od Slavkova
do Nesovic.
Když si vezmeme, že dne 3. 11. 2015 v době od 09.00-10.00 hod. t.j. za
hodinu, projelo naší obcí 28 těžkých nákladních aut z různých staveb, dále
5 vozidel TIR a 82 osobních vozidel, tak vidíme, že ovzduší v naší obci je velmi
zatížené. V současné době mírně ustává tento provoz v důsledku dokončování
shora uvedených prací, ale zase v sobotu a dokonce i v neděli od 07.00 hod. po
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celý den jezdí několik nákladních aut přes naši obec a vozí hlínu na bývalé hřiště
do Dražovic.
Samozřejmě, že nadměrným provozem těžké techniky dochází i
k poškozování hlavní silnice, kterou sice ředitelství silnic JmK opraví
(zaplátuje), ale kdo opraví případné poškození R. D. občanům? Doufejme, že
rok 2016 bude v této oblasti daleko klidnější.
Miroslav Skoupý

Hodnocení výsledků Dotazníkové šetření
uskutečněného v obci Letonice na téma Prevence kriminality, které
proběhlo v termínu od 15. 8. do 31. 8. 2015 v rámci realizace projektu Mládí na
rozcestí, senioři v ohrožení, spolufinancovaného z prostředků JMK …… a
něco navíc.
Cílem dotazníkového šetření bylo ověřit si míru zájmu či nezájmu občanů
o kriminalitu v obci a od těch, kteří projeví zájem, získat jejich názory na
možnou prevenci kriminality a vandalismu v obci. První část dotazníku byla
zaměřena na pocit bezpečí občanů a v následující části pak otázky byly cíleny na
názory občanů k identifikaci nejnebezpečnějších míst, s jakými protiprávními
jednáními se občané setkávají nejčastěji a jakými způsoby by se mohla zvýšit
bezpečnost v obci.
Předesíláme, že dotazník byl fyzicky distribuován do všech domácností
v obci v počtu 400ks a počet vrácených dotazníků je 31 ks – tzn. od 7,75 procent
domácností obce Letonice. Hodnocení míry zájmu si může provést každý sám –
je jednoduché. Běžně se takováto neúčast dále nehodnotí pro nízké procento
navrácených dotazníků, nicméně v našem případě uděláme výjimku s vědomím,
že je třeba brát celkový výsledek velmi orientačně:
- průměrný věk účastníků: 49 let
- účastníci dotazníkového šetření v důchodovém věku: 14 (45 %
z celkového počtu)
K otázce monitoringu pocitu bezpečí občanů se dá odvodit, že občané se
více obávají o svůj majetek ve svých domovech, než možné krádeže nebo
loupežného přepadení na veřejných prostranstvích obce:
 nebezpečný je být přes den doma s nezamknutými dveřmi
 nebezpečný je nechat přes noc otevřené okno
První a hlavní část dotazníkové akce byla zaměřena na druhy kriminality
v obci, co je podle občanů příčinou kriminality a vandalismu a proč se na
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některých místech obce necítí bezpečně. Nejčastěji jsou uváděny tyto body
(proložený text je návrhem možného řešení):
 nevhodně zaparkovaná vozidla v ulicích obce – je v kompetenci vedení
obce nechat zpracovat pasport komunikací a veřejných ploch
s jednoznačným určením využití a formy nájmu buď v celé obci, nebo
v jednotlivých ulicích, případně se zamyslet nad vyhledáním vhodných
centrálních parkovacích míst v jednotlivých lokalitách
 neosvětlené komunikace v obci – v odpovědích dotazníkového šetření
nejsou ze strany občanů upřesněny lokality a místa, tzn. je nutná
specifikace těchto oblastí obce
 jako riziková místa jsou uváděna - autobusová zastávka U kaple,
prostranství mezi Procyonem a fotbalovým areálem a blízké okolí
pohostinství Na hřišti - nabízí se úkol pro kontrolní výbor prošetřit
příčiny nebezpečí v dané lokalitě a navrhnout odpovídající opatření
(posílení veřejného osvětlení u odpočívadla, kamerový systém, dohled)
 nevhodné chování mládeže – příčina se jeví v zanedbané výchově a malé
nabídce aktivního trávení volného času ze strany rodičů i komunity.
Řešením je prevence, represe, zapojení mládeže do vhodných kulturních,
sportovních či společenských aktivit, ... Náš projekt jde cestou prevence a
zapojením do sportovních volnočasových aktivit ve spolupráci
s partnerem projektu jednotou Orel, kdy se podařilo 34 dětí a mládežníků
zapojit do nově nabízených pravidelných sportovních aktivit, o které děti
projevily zájem - sebeobrana, florbal, fitness a badminton
 nevhodné chování osob pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
– nabízí se společné jednání s provozovateli pohostinství a obchodů, se
zdůrazněním potřeby dodržování zákonných ustanovení a následovat by
měla kontrola dodržování vzájemné dohody na prodejních místech a
výdejnách alkoholu a také intenzivní kontrola ze strany obce na
vytipovaných místech, kde se hlavně shromažďuje mládež, ...
 vysoká rychlost v obci – častější měření rychlostí vozidel, vytipování tzv.
„piráta silnic“, kdy obvykle odjíždí do práce, příp. kdy se vrací domů a ve
spolupráci s DI PČR potom takového řidiče zdokumentovat a potrestat.
 psí exkrementy na veřejných prostranstvích včetně odhozených
papírových kapesníčků – bez zřízení funkce obecního policisty či
zavedení kamerového systému v inkriminovaných lokalitách není
prakticky možné dosáhnout účinné kontroly a následného pokutování.
Nezbývá než opakovat výzvy občanů prostřednictvím zpravodaje a
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hlášení, výchovou dětí ve škole, v rodinách, osobním upozorněním či
příkladem,...
 hluk v době nočního klidu + nepořádek okolí sběrných popelnic –
nezbytnou podmínkou je zájem obce chtít tuto situaci řešit, s tím, že
začátkem by měla být obecní vyhláška, která stanoví základní pravidla
pro občanské soužití v obci. Druhá vyhláška – řešící veřejný pořádek u
sběrných míst – by měla vzniknout na základě analýzy stavu a potřeb na
množství nádob, či četnost vyvážení po zvážení jiného systému sběru
odpadu např. pytlového tříděného sběru s motivací na snížení poplatku za
likvidaci odpadu, ...
 volně pobíhající psi v obci – zavedení povinného označení psí známkou
na obojku, kontroly volně pobíhajících psů, pokutování majitelů psů např.
formou zvýšeného poplatku za vyfoceného volně pobíhajícího psa, zvážit
možnost odchytu psů s umístěním do nově zřízeného, či smluvně
zajištěného zařízení
 přemíra konzumace alkoholu – prevence, osobní příklad, postupná
změna zažitého konzumního a společenského vzorce zábava=alkohol
prostřednictvím společenských akcí s omezeným přísunem alkoholu, ...
 nuda mládeže – zapojení mládeže do vhodných aktivit, zejména s trvalým
nebo opakovaným rozsahem, pracovní nabídky s finanční odměnou –
brigády, rozšíření nabídky pro trávení volného času oslovením dalších
partnerských organizací či aktivních občanů – ČZS, ČSČK, KPŠ,
PROCYON, radioamatéři, chovatelé, včelaři,…
 neukázněnost řidičů motorových vozidel, nedovolené nebo
nebezpečné parkování, překračování povolené rychlosti, nedostatečné
parkovací plochy – viz návrhy řešení výše
V poslední části dotazníku občané navrhovali jedno až tři opatření, která by
mohla vést ke zlepšení situace v obci:
 důrazné potrestání odhalených pachatelů
 řádné vymáhání všech dluhů u občanů a firem
 funkční kamerový systém + častější policejní hlídka obecně (+ zřízení
pozice strážného nebo obecní policie + rovnou pokutovat odhalených
pachatelů)
 častější hlídková činnost policie + omezení rychlosti v kritických místech
 omezení parkování vozidel na komunikacích
 častější měření rychlosti vozidel policií + vybudování většího počtu
parkovacích míst
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Dovolte nám poděkovat těm, kteří se, i když v malém množství, svojí
účastí na vyplnění dotazníku aktivně zapojili do našeho projektu a přispěli tak
k zahájení vážné diskuse na jedno z témat, před kterým není možné neustále
uhýbat a neřešit jej. Mohlo by být pozdě. Stejně jako u dalšího tématu, které je
v naší obci neřešené, je aktuální a úzce souvisí s předchozím tématem. Je to
téma sebeobrany jednotlivců a připravenost na ochranu obyvatel při řešení
mimořádných událostí a krizových situací v podmínkách správního obvodu
obce.
Zodpovězte si pánové každý sám, zda by jste byl schopen ochránit sám
sebe, svoji rodinu, a společně svoji obec. Kdo? Jak? Čím? Opravdu si jsme tak
jistí stavem sebeobranné, neřku-li bojové připravenosti naší střední a mladé
generace? Není na čase začít této otázce věnovat více pozornosti? Mohlo by se
jednat o téma pro příští rok.
ing. Ladislav Kolozsi a ing. Jiří Pospíšil,
manažer a asistent projektu

Nelíbí se nám
chtěla bych Vás upozornit na soužití letonických občanů. 1. 10. 2015 mezi
17-20 hodinou nám neznámý pachatel na naší oplocené zahradě zastřelil pejska.
Celou věc jsme předali policii ČR. Veterinář podle rentgenového vyšetření
potvrdil, že byla zastřelena. Máme podezření na rodinu v Letonicích, které
vadilo, že pes štěká. Chtěla bych, abyste můj dopis zveřejnili na stránkách
Letonického zpravodaje. Možná by bylo lepší, aby naši spoluobčané své psy
raději naučili mňoukat a ne štěkat, aby nedopadli jako naše jezevčice Majša.
Marie Rotreklová, Školní 407, Letonice
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Společenská statistika obce Letonice 2. pololetí 2015
Narození
Úmrtí

4
2

Sňatky

3

Počet obyvatel obce Letonice k 31. 12. 2015 je 1393 osob.
Lenka Liberová, matrikářka

Obecní úřad informuje…
Hrobové místo 2016 – 2025
Obec Letonice uplatňuje na svém pohřebišti cenu za nájem hrobového
místa a služeb s ním spojených v této výši:
 1,2 m2 (urnový) ve výši 104,- Kč/rok
1040,- Kč/10 let
2
 3,0 m (jednohrob) ve výši 140,- Kč/rok
1400,- Kč/10 let
2
 6,5 m (dvojhrob) ve výši 210,- Kč/rok
2100,- Kč/10 let
Podpis nových smluv a výběr poplatku bude realizován v průběhu měsíce
února 2016. O přesném termínu budou občané informováni.

Jubilanti roku 2016
Obec Letonice z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů nebude již nadále osobně vyzývat občany, kteří dovrší svého
životního jubilea (narozeniny nebo výročí svatby). Pokud některý z občanů,
který v roce 2016 oslaví své životní jubileum: 80 let, 85 let, 90 let, 91 let a poté
každý rok nebo Zlatá a Diamantová svatba bude mít zájem o návštěvu z obce,
popř. obřad v obřadní síni, ať se prosím obrátí na Obec Letonice – pí. Liberová,
tel. 517 383 756 nebo email: ouletonice@volny.cz.
Datum a čas návštěvy nebo obřadu oznamte nejpozději 14 dní předem.
Obec Letonice tímto přeje všem výše uvedeným jubilantům a těm, kteří oslaví
své 70. narozeniny v roce 2016 vše nejlepší, pevné zdraví a životní elán.
20

Výše poplatků na rok 2016
TKO
PES
NÁJEM Z OBECNÍCH POZEMKŮ
STOČNÉ „C“
STOČNÉ „A, B“
KTV

450,- Kč/osoba/rok
120,- Kč/pes/rok
0,30 Kč/m2/rok
směrné číslo 36 m3/osoba/rok
cena 28,00 Kč včetně 15% DPH/m3
cena 28,00 Kč včetně 15% DPH/m3
110,- Kč/měsíc

Pověry a mýty o česneku
Jarní odrůdy česneku se nemohou sázet na podzim, mohly by vymrznout
Není pravda, mohou se sázet na podzim i na jaře. Při podzimní výsadbě je
většinou i lepší výnos.
Po sklizni se může česnek sušit na poli podobně jako cibule
Není pravda, při slunečním záření dochází u česneku k úžehu a tím
k nevratnému poškození cibulí. Proto by měl být co nejrychleji dopraven
do stínu.
Česnek z dovozu (Čína a Španělsko) je možné úspěšně pěstovat i u nás
Není pravda. Ten z Číny nenaroste vůbec, španělský pouze při mírné zimě
může dát slabší výnos, ale chuť českého česneku stejně mít nebude.
Česnek se nezalévá
Není pravda, voda česneku prospívá, ukázaly to i předchozí silně deštivé
roky, proto není nutné bát se závlahy.
Na Václava do země
Ačkoliv tento termín ještě někteří pěstitelé stále využívají, není možné ho
doporučit. Aby byl zdravotní stav česneku co nejlepší a tím i nejvyšší
výnos, je třeba sázet až do chladné země. Kdo psychicky nevydrží do
prosince, ať sází v listopadu.
Česnek se nemůže sázet po bramborách
To může částečně platit pro předčasnou výsadbu (na Václava do země),
ale při správném pozdním termínu výsadby to platí naopak. Brambory
patří mezi nejlepší předplodinu. Půda je již ve staré síle, dobře se
připravuje a sází.
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Podzimní výsadbu česneku je třeba zakrýt, aby česnek nevymrznul
České odrůdy česneku přes zimu nevymrzají. Mohlo by se tak stát pouze
při velmi silných a dlouhotrvajících holomrazech.
Na poloze stroužku u výsadby nezaleží
Není pravda. Nejlepší výnos je při ruční výsadbě, kdy se sází kořenovou
částí dolů. Leží-li stroužek na boku, sníží se výnos až o 25 procent, při
výsadbě kořeny nahoru je výnos ani ne poloviční.
Česnek je třeba stříkat proti plísni
Česnek netrpí během vegetace žádnou chorobou ze skupiny plísní, proto
jsou postřiky na tuto chorobu zbytečné a nevhodné. Žloutnutí, případně až
zasychání špiček listů je důsledek nedostatečného příjmu dusíku. Zde
pomůže přihnojení dusíkatými hnojivy. Jedinou chorobou, proti níž má
smysl česnek v průběhu vegetace stříkat, je rez česneku (správně rzivost),
ale tato se vyskytuje jen ojediněle.
Miroslav Skoupý

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Všichni, kdo si našli čas a v předvánočním shonu, úklidu a pečení se třeba
jen na chvíli zastavili a zaposlouchali se do vánočních koled, které nám
zazpívali žáci základní školy při rozsvícení vánočního stromu na návsi, jistě
ocení větší či menší měrou jejich úsilí. Velkou zásluhu na tom mají paní
ředitelka Mgr. Jana Spáčilová a paní učitelka Mgr. Tamara Kuchtová. Patří jim
za to velké poděkování. Své umění předvedli i žáci Základní umělecké školy
v Bučovicích pod vedením paní učitelky Šárky Novozámské. Oproti minulým
rokům bylo i kvalitní ozvučení, což jistě ocenili i ti, co stáli opodál. Součástí
tohoto předvánočního dění byla i zajímavá výstava obrazů pana Jiřího Filípka
z ulice Osvobození. Ta se uskutečnila v místní knihovně. Jeho obrazy měli
možnost shlédnout naši starší občané již v měsíci říjnu. Jejich zájem a nadšení
pro tato díla nás inspirovaly k realizaci této výstavy i pro širší veřejnost. A mohu
říci, že zájem byl opravdu veliký. Jsme rádi, že můžeme i touto cestou upozornit
nejen na to, že mezi námi žijí lidé, kteří jsou velice zruční a umělecky nadaní,
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ale také velmi skromní a nezištní. Pan Filípek věnoval výtěžek z této výstavy
letonické knihovně. Patří mu velké poděkování a obdiv.

Celé odpoledne probíhal v Obecním domě vánoční jarmark. Mnozí z nás
si zde nakoupili velmi pěkné vánoční dekorace i drobné dárky pro své nejbližší.

Dalo by se říci, že takovou krásnou tečkou za celým předvánočním
zastavením bylo vystoupení malých dětí z mateřské školy. Ty předvedly pod
vedením paní učitelky Dáši Hanákové a paní učitelky Hany Karáskové velmi
pěkné vánoční pásmo. Byly odměněny malou sladkostí a velkým potleskem.
Děkujeme. Než jsme se rozešli do svých domovů, zazpívali jsme si se všemi,
kdo vydrželi až do konce, vánoční koledy, které se zpívaly při akci „Česko zpívá
koledy“, pořádané ve středu 9. prosince. I přes nepřízeň počasí se sešlo téměř
180 lidí. U rozsvíceného vánočního stromu na návsi zpívalo 150 nadšenců a
poslouchalo kolem 30 velmi pozorných posluchačů. O zdařilý průběh této akce
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se velkou měrou zasloužili členové kapely Sebranka se svým vedoucím Otou
Stránským. Pod jeho taktovkou se linuly tóny opravdu kouzelné. Účelem tohoto
setkání bylo, aby se lidé ve svém shonu chvilku zastavili a trochu i pozapomněli
na svá trápení. Mezi přáteli načerpali sílu a energii pro náročné období, které nás
čeká. To se podle mého názoru podařilo. Děkujeme všem, kdo se účastnil buď
jako zpěvák nebo si jen přišel poslechnout pěkné lidové koledy.

Všem občanům Letonic přejeme krásné a příjemné Vánoce a do nového
roku 2016 hodně zdraví, elánu a pohody.
Za kulturní komisi Věra Moudrá

Která knihovna našeho regionu je letos nejlepší?
Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí
za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak
pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese
Vyškov jich pracuje osmdesát sedm. Právě jejich pracovníci se sešli ve čtvrtek
12. listopadu 2015 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a 19. listopadu 2015
v knihovně Slavkovu Brna na pravidelném semináři neprofesionálních
knihovníků. Jedním z bodů programu je již sedmým rokem také ocenění práce
nejlepších knihoven.
V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Ilona Ficová
z Letonic za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové
pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem,
práci se čtenáři, zejména dětmi.
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Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a
zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.
Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele KKD Vyškov

Plán kulturních akcí na rok 2016
9.1.
23.1.
6.2.
30.4.
1.5.
7.5.
8.5.
11.6.-12.6.
25.6.
3.9.
21.10.
26.11.
2.12.
4.12.
14.12.

Myslivecký ples – myslivci
Obecní ples - obec Letonice, kulturní komise
Tradiční ostatky - SDH
Slet čarodějnic - Dámský klub
Prvomájové dopoledne na hřišti TJ - kulturní komise, MŠ, ZŠ
Vycházka na Větrníky - kulturní komise, zahrádkáři, ČČK
Den matek - ZŠ
Tradiční hody - TJ
Zahájení prázdnin pro děti - Dámský klub, ČČK, kulturní komise
Lampionový průvod - ukončení prázdnin - Dámský klub, ČČK, KK
Setkání se staršími občany - kulturní komise
Kateřinská zábava - ČČK
Pochod čertů - Dámský klub
Rozsvícení vánočního stromu, jarmark - kulturní komise, ZŠ, MŠ
Česko zpívá koledy - kulturní komise
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NA POČÁTKU ROKU 2016 MŮŽETE OČEKÁVAT
v našem Obecním domě následující společenské události

MYSLIVECKÝ PLES
se koná 9. ledna 2016
Slavnostní myslivecké troubení
Začátek ve 20.00
hrají Kozlaňáci

Obecní
ples
Hraje "Na
dvě fáze"
z Hustopečí
se koná v sobotu

23. ledna 2016 ve 20 hodin
Hraje Klasik Kroměříž

TRADIČNÍ OSTATKY
se konají 6. února 2016
9.00 – průvod masek vesnicí
hraje Doubravěnka ze Zbýšova u Brna

20.00 - „Ostatková zábava“
hraje Dreams Band
z Moravského Krumlova
26

Hraje "Na dvě fáze" z Hustopečí

Z rozvěcování vánočního stromu v Letonicích
2015
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