červenec 2016

Nové úpravy v okolí Pomníku padlých
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám další vydání Letonického zpravodaje. Co se v uplynulém
období událo v Letonicích a co stojí za zmínku, se pokusím zhodnotit a o
některých věcech vás informovat.
V posledním zpravodaji byly nastíněny větší akce připravené k realizaci
v probíhajícím roce. Z těchto byla dokončena oprava havarijního stavu kanalizace
a chodníku v ulici Osvobození. Tímto byl zároveň vytvořen prostor pro lepší
možnost krátkodobého parkování před budovou pošty a úpravou dopravního
značení zvýšena bezpečnost silničního provozu. V kuchyni MŠ je instalováno nové
vzduchotechnické zařízení, které bylo pořízeno s využitím dotace JmK. V ulici
Družstevní (vedle budovy zahrádkářů) je zřízeno nové sběrné místo tuhého
domovního odpadu. V současné době jsou zde 1200 litrové kontejnery na ukládání
plastů, skla a papíru. Postupně bude toto místo za finančního přispění EKOKOMu, a.s., vybaveno dalšími kontejnery a sortiment sbíraného odpadu bude
rozšiřován. Žádáme občany, kteří přiváží větší množství odpadu, zvláště papíru, a
mají možnost využití motorového vozidla, aby využívali toto sběrné místo
a odlehčili tím stávajícím sběrným místům v obci. Za zmínku stojí oprava okrasné
zídky u tanečního parketu a pomníku padlých na návsi, která byla rovněž
spolufinancována dotací JmK. Na základě doporučení hygienické služby jsme
provedli úpravu sklepních skladovacích prostor v budově Obecního domu. Dále
bylo nainstalováno signalizační zařízení do knihovny, opraveny dvě kanalizační
vpusti, dalších 20 bylo vyčištěno, zpevněna polní cesta v lokalitě Mlíčníky a byla
provedena drobná údržba na obecních zařízeních a budovách. V první polovině
měsíce července bude spuštěna rozsáhlejší stavební akce – rekonstrukce ulice
Josefa Rotrekla, která zahrnuje výměnu kanalizačních trub, předláždění vozovky a
vybudování nového výškově odděleného chodníku.
Ke zvýšení bezpečnosti chodců, zvláště v zimním období, přispěje kovové
zábradlí. Ve stejném období začne v lokalitě za zemědělským areálem budování
vodní nádrže o rozloze 2,25 ha. Tuto akci organizuje, řídí a zajišťuje financování
Pozemkový úřad, pobočka Vyškov.
Dalším plánovaným počinem je zajištění výměny svítidel veřejného
osvětlení v celé obci. Finanční krytí bude zajištěno z dotace získané v rámci
programu EFEKT 2016 ve výši 797 898,- Kč, cca 600 tis. Kč dofinancuje obec.
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Vzhledem k potěšitelné skutečnosti, že z rozpočtu JmK byla uvolněna
dotace ve výši 75 000,- Kč a z Ministerstva zemědělství ČR další ve výši 245 000,Kč na opravu sakrálních památek v naší obci, bude přikročeno k opravě kaple sv.
Floriána a několika křížů v katastru obce. Projektovou část a žádost kvalitně
připravil ing. Jiří Pospíšil, tímto mu děkuji za odbornou pomoc.
Oprava kanalizace a chodníku v ulici Dražovská včetně návrhu parkovacích
stání je v projektovém řešení. Oprava sociálních zařízení v ZŠ – vzhledem k nově
nastalým skutečnostem je upravován projekt a práce budou provedeny ve větším
rozsahu. Realizace společných zařízení v rámci KPÚ - na základě usnesení
zastupitelstva byly uzavřeny dohody na provedení úprav polních cest a zbudování
biokoridoru, dotační tituly zatím nebyly vyhlášeny. Rovněž nebyl nalezen vhodný
způsob uplatnění žádosti o dotaci na vybudování “STOKY A“, což je odvedení
balastních vod z prostoru návsi. Snad již poslední technická překážka brání
dořešení projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení k realizaci
infrastruktury v nově budované lokalitě Horany.
Ještě rád informuji, že byly získány dotace z podpory JmK jednotkám SDH
ve výši 300 tis. Kč a z MV ČR ve výši 450 tis. Kč. Díky těmto financím naši hasiči
poprvé v historii SDH Letonice mohou vlastnit, pokud se podaří splnit další
kritéria, zcela nový dopravní automobil. ZO schválilo doplatek do výše pořizovací
hodnoty nového vozidla, v současné situaci minimálně 150 000,- Kč z rozpočtu
obce.
Z dalších provozně-technických informací, v rámci řešení dopravní situace
v obci, je zvažována možnost osazení zpomalovacích retardérů v ulici Školní
v blízkosti školy. Rovněž bude zadáno zpracování studie možnosti výstavby
chodníku v ulici Bučovská v úseku, kde jsou chodci nuceni chodit ve vozovce.
Problematika parkování, která je v současné době v obci aktuální.
Požadavky dané silničním zákonem jsou jasně stanoveny, jejich striktní
dodržování je v praxi téměř nemožné a je většinou trpěno, zvláště ve městech.
Pokud sami trváme na uplatnění a vymahatelnosti zákona, je snad jediné řešení
zjednosměrnění provozu, které ale nelze aplikovat ve slepých ulicích. Toto, byť
jediné řešení, přinese další negativní důsledky jak řidičům, tak obci i majitelům
pozemků před domy. ZO schválilo vypracování nového dopravního pasportu a
návrhu na řešení.
Likvidace biologických odpadů – po zavedení domácích kompostérů lze
sledovat menší četnost pálení. Bylo požádáno o další podporu na nákup
kompostérů pro domácnosti. Prosím o ohleduplnost při pálení, stále se vyskytují
výtečníci, kteří nedodržují povolenou dobu. I když pálíte v určenou dobu, je
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důležité, aby to bylo jen občas a hlavně, aby to, co pálíte, bylo suché a vítr foukal
správným směrem. K tomuto ještě připojím stížnost na pejskaře, kteří po svých
miláčcích neuklízí a na řidiče, kteří parkují na chodnících tak, že nutí chodce a
maminky s kočárky vstupovat do vozovky. Ještě jednou, prosím, buďte ohleduplní.
Samostatnou kapitolou jsou velkoobjemové kompostéry na veřejných
prostranstvích. Na jedné straně jsou stížnosti, že jsou přeplněné. Ale zároveň,
někteří spoluobčané si je pletou s kontejnery a ukládají do nich nepořádek, kterého
se potřebují zbavit. Nebo si snad někdo myslí, že tam zetlí např. staré nádobí, často
jsou tam celé kořenové systémy keřových rostlin, apod. Rada obce uvažuje
z některých lokalit tyto kompostéry odklidit.
V letošním roce byla Úřadem práce povolena pouze tři pracovní místa
v rámci veřejně prospěšných prací a ty se ještě po nějakou dobu nedařilo obsadit.
Prosím, pochopte, že obec nemůže neustále rozšiřovat plochy k sečení a hlavně, že
nelze pracovat na několika místech současně.
Ještě informace k provozování KTV. V ČR již 4 roky neexistuje analogové
vysílání, naše technické vybavení umožňovalo konvertorování digitálního vysílání
do analogu. Z tohoto důvodu byl možný příjem některých programů i na starších
typech televizorů. V současné době je toto již velmi neekonomické a televizorů bez
zabudovaného set-top boxu je již zřejmě málo. Televizory vyrobené po roce 2008
již set-top box mají zabudovaný, samostatně lze koupit za cca 500,- Kč.
V horizontu cca 4 měsíců přestane v současném technickém formátu –
DVB - S vysílání šířit programy ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, pravděpodobně i
PRIMA. Z toho důvodu dojde k výpadku příjmu na analogových televizních
přijímačích. Tyto programy bude možno dále přijímat v digitálním formátu
DVB- T na televizních přijímačích, který mají zabudovaný digitální příjem (set-top
box).
Na vlastní žádost odchází z funkce ředitelky ZŠ Mgr. Jana Spáčilová. Tímto
jí děkujeme za dlouholeté vedení školy. Výběrovou komisí byla doporučena
k výkonu této funkce Mgr. Tamara Kuchtová, které přejeme v novém zařazení
mnoho úspěchů.
V letošním roce jsou uzavírány nové smlouvy na pronájem hrobových míst.
Valná většina nových smluv je již uzavřena, v ostatních případech je
s dosavadními uživateli jednáno. Po dokončení tohoto procesu bude provedena
revize hrobových míst na místním hřbitově za účelem zjištění počtu volných
hrobů. V rámci tohoto budou pomníky na zadní straně opatřeny nalepeným
plastovým štítkem s identifikačním číslem.
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Závěrem chci poděkovat letošním stárkům za organizaci a provedení
Antonínských hodů. I když jich bylo málo, obstáli dobře. Další poděkování patří
těm členům našeho SDH Letonice, kteří se zúčastnili likvidace následků povodně
velkého rozsahu v obci Hodějice dne 27. 5. 2016. Tímto zároveň tlumočím
poděkování starosty obce Hodějice. Další dík patří panu Petrovi Bajerovi za
bezplatnou opravu chodníku v areálu MŠ Letonice. A v neposlední řadě děkuji
členům mysliveckého spolku za výsadbu 400 ks sazenic stromků v Rohoze.
Všem občanům obce přeji pohodové prožití léta a hezkou odpočinkovou
dovolenou.
Ing. Jiří Skokan
starosta obce

Při loňských oslavách 120. výročí založení SDH Letonice byl
vystaven časopis OCHRANA HASIČSKÁ, vydávaný Ústřední
jednotou hasičskou od r. 1892
(V čísle z roku 1905 byl zveřejněn následující článek o požáru
Letonicích.)
Z Letonic u Bučovic. Dne 14. srpna t. r. vypukl z neznámých příčin u nás
oheň ve stohách, zdejšímu velkostatku patřících, v nichž složeno bylo velmi
mnoho obilí. Ku hašení dostavily se sbory: místní, němčanský, dražovský.
Poněvadž snaha oheň omeziti zůstávala marnou, poslán posel na koni pro sbor
slavkovský, který se ihned dostavil. Společnému úsilí podařilo se pak oheň
lokalizovat na tři hořící stohy, další stohy byly zachráněny. Mimochodem
podotýkáme, že hasební činnosti překážel jakýsi opilý pobuda, který pobíhaje
jako nadhasič po žárovišti, představoval se hasičům jako nejstarší hasič a
prohlašoval, že on má co poroučet, jen aby hořící stohy roztahovali. Při tom
rozkazování rozdával doutníky, sám pak sobě několikrát „dramku“ u
ohrožených stohů zapaloval, aniž by byl, kdo proti němu zakročil. Nařizování
dotyčného pobudy mohlo míti ten následek, že roztahováním hořících stojů
mohly se chytiti další stohy, a musíme vysloviti své politování, že mnozí hasiči
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dotyčného opilce (který jim sliboval hektolitr piva) vyhověli a jali se hořící obilí
rozhazovati. Jen energickému zakročení podnáčelníka Prokše jest co děkovati,
že neoprávněnému rozkazování onoho opilce byl učiněn konec a oheň uhašen.
Podotýkáme, že dle požárního zákona velí ostatním sborům vždy místní
náčelník anebo velící té výpravy, která je u požáru první. Lidé civilní (tím méně
opilci) nemají pranic co nařizovat, a vyskytne-li se člověk takový, má se učiniti
neškodným. Divíme se p. představenému, že k řádění onoho pobudy klidně
přihlížel. Žádáme v zájmu veřejnosti, aby podobné věci neopakovaly.
(Poznámka: V žádné kronice o tomto požáru není zmínka).
Zpracoval Jiří Skokan

Letonice před 100 lety - prvoválečný rok 1916
Obec byla bez starosty, jako ostatně po celou válku, volby z roku 1914
nebyly z důvodu “věcných reklamací“ uznány a správu obce vedl Antonín
Vychodil a Václav Matyáš jako 2. radní. Správcem školy byl Julius Šafařík,
duchovní správce farář P. Jan Komorád.
Roku tohoto v obci byly časy smutné a kruté, neboť z malé naší vesničky
bylo do válečných událostí vypraveno, aby bojovali a svou krev prolévali na
bojišti za vlast na 200 mužů zdravých, otců rodin, kteří museli zanechati rodinu
svoji na pospas milosti bez chleba a mnohdy naopak syn svoje ustarané a sešlé
rodiče bez lidské pomoci. Však tato neúprosná krvežízeň nekončila ni žádným
způsobem a povolávajíce pořád z vesničky občany do zbraně tak, že již zůstávali
doma pouze děti, ženy a starcové. Jelikož nedostatek opět byl mužů, nastaly
zase nové odvody. V těchto za schopna uznáni byli Fr. Pospíšil a Ant. Pozdíšek,
kteřížto nastoupili vojenskou službu. Tímto se sbor hasičský, v těchto časech
potřebný, oslabil na 5 mužů. V roce tomto naštěstí nebylo žádných požárů.
Mnoho rodin nemělo co jíst, často hladověly, děti po sklizni na
“panském“ sbíraly zapomenuté klásky a z pomačkaných zrnek pekly placky.
Někteří dospělí si pomáhali tak, že odnášeli v kapsách, co se dalo, zrno, hrách a
mák.
Toho roku bylo na celých Větrníkách 85 mír řepy a byla mimořádně
dobrá úroda. Ředitel slavkovského cukrovaru Löw vydal příkaz, aby bylo každý
den do cukrovaru dopraveno 200 q řepy. Správce statku se snažil příkazu
vyhovět, a proto nakázal odvážet řepu blíže silnice snazší odvozu. I stalo se, že
kampaň cukrovárenská končila a ve Větrníkách řepa všecka na poli. Nezbylo
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než ji nechat přezimovat v krechtech, což se stalo osudným, neboť až přišly
kruté mrazy, teprve se krechty přikrývaly větší vrstvou hlíny. To zhoršilo stav
řepy tím, že se zapařila a po odkrytí jen 30 % řepy bylo vybráno a odváženo po
troškách na hranice Letonsko - Lysovské, odkud pak byly celé fůry odváženy do
lihovaru Stříleckého. Na loukách pod Padělky od Bučovska také zůstala řepa
přes zimu, protože tyto louky byly zaplaveny vodou a řepa se nemohla dostat.
Na jaře se vydobyla zdravá.
Toho roku na Zbraslavi zemřel P. Ludvík Kodar, dlouholetý letonický
farář (15let) a první předseda hasičského sboru v Letonicích.
Školní rok 1915/16 započal 16. září 1915 slavnostními bohoslužbami. Pan
učitel Švarný byl povolán 21. srpna k vojenské službě, nově dosazena
výpomocná učitelka Marie Janečková z Českých Budějovic. Správcem školy je
učitel Julius Šafařík. Škola je trojtřídní, I. třídu vyučuje Marie Janečková, počet
žáků 32 hochů a 30 dívek, II. a III. třídu vyučuje řídící učitel polodenně (ráno
III. třídu, 45 hochů a 34 dívek, odpoledne II. třídu, 39 hochů a 41 dívek).
Celkový počet žáků je 222.
Dne 23. ledna 2016 proběhla školní slavnost. Správce školy svolal
všechny žáky do 3. třídy, kde žákyně Alžběta Pilátová přednesla celou
rakouskou hymnu. Po té správce školy poukázal na skvělé výsledky našich
zbraní, krátkými slovy vysvětlil žákům příčiny války, úkladnou vraždu
následníka trůnu a vyzval žáky k modlitbě za vlast. Aby se modlili a mocnáře
podporovali. Žákyně zdejší školy pod vedením individuální učitelky Marie
Trněné zpracovaly části zimních oděvů pro vojíny v poli, které byly zaslány do
Vyškova.
Dnem 1. května 1916 nastal úředně nařízený letní čas. V noci se hodiny
posunuly z 11. na 12. hodinu. Čas letní potrvá až do 31. září.
Školní rok 1916/17 započal 16. září 1916 slavnými službami Božími.
Počet žáků úhrnem 122 hochů a 107 dívek. Učitelka Janečková nahrazena
učitelkou Pavlínou Megiskovou, která již dříve v Letonicích učila. Ve středu
26. 11. 1916 obecním poslem donesena zpráva, že císař pán zemřel. Hned
objevily se prapory smuteční na školské budově, faře, kostele a obecní hospodě.
Za zemřelého konány dne 27. listopadu zádušní služby Boží. Po službách
vedeny dítky do školy, kde jim pověděno správcem školy o Jeho Veličenstvu,
zvláště co se týče Jeho zásluh o školství.
Školní rok zakončen slavnými službami Božími dne 16. července 1917.
V roce 1916 zemřelo v obci 18 obyvatel, dalších 9 padlo na frontě.
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Letonice před 50 lety - rok 1966
V roce se narodilo 18 dětí, bylo uzavřeno 11 sňatků, zemřelo 15 občanů.
Zemědělské družstvo hospodařilo na výměře 817 ha zemědělské půdy,
z toho orné 734,78 ha, dále obdělávalo 30 ha společných záhumenků. JZD čítá
271 členů, trvale činných pracovníků je 226, z toho 142 žen, průměrný věk
56 roků. Předsedou MNV byl Alois Masařík, funkci tajemníka zastával Alois
Hanák, duchovním správcem byl P. Alois Rimeš.
Základní škola je v tomto roce organizována jako 4 třídní. Funkci ředitele
vykonával p. Ladislav Malý, vyučovali Zdeněk Procházka, Ludmila
Matoušková, Jiřina Katolická, 3. a 5. postupný ročník byly spojeny. Na škole
fungovala pionýrská organizace, oblíbenými vedoucími oddílů byli vojáci
bučovické posádky.
V tomto roce byl upraven hlavní vchod do školní budovy, opraveny rovné
střechy a oplocena školní zahrada. Mateřská škola je dvojtřídní, navštěvuje ji
58 dětí. Personál – 4 učitelky, dvě kuchařky a školnice.
Ve funkci předsedy Tělovýchovné jednoty působil Antonín Smejkal.
Počet žáků navštěvujících pravidelná cvičení byl 98. První mužstvo skončilo po
podzimním kole na 8. místě I. B třídy, dorost na 5. místě v I. A třídě, žáci na
6. místě v okresním přeboru. Poprvé v historii Letoňské kopané se uskutečnil
zájezd sportovců do zahraničí, do Maďarska. Sportovci navštívili Balaton a
Budapešť. Pohárový turnaj v červenci vyhrála Dukla Brno nad Sokolem
Letonice 3 : 0. Jako vedoucí a trenér I. mužstva působil Jan Hanák, vedoucím
dorostu byl Hanák Josef. Na hřišti se započalo s výstavbou tribuny.
Tradiční Antonínské hody se uskutečnily 20. června, menší počet stárků
(8) oproti předchozímu roku, hlavní stárci Olga a Stanislav Kohoutkovi.
Myslivecké sdružení provozuje myslivost na 1024 ha polí a 50 ha lesní
plochy. V současné době má 22 členů a 6 hostů. V rámci vytvoření lepších
podmínek ke zvýšení stavu zvěře bylo přistoupeno k výsadbě krytin a remízků
na neplodné půdě a mezích. Bylo odloveno 624 zajíců, 468 bažantů (dalších 80
odchyceno), 5 ks srnčí zvěře.
Ve vesnici působila odbočka Čs. svazu žen a Československo-sovětského
přátelství, byly organizovány oslavy osvobození a prvomájové průvody v rámci
májových oslav, 12. 7. 1966 navštívila naši obec sovětská delegace.
V tomto roce byla zbudována kanalizace v ulici Kopaniny (dnešní
Osvobození), opravena silnice Pod Kaplí a zbudována vozovka v ulici Větřák.
Z různých dobových materiálů sestavil Jiří Skokan
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Střípky ze života ZŠ Letonice
Do kalendářního roku 2016 nastoupili žáci základní školy po vánočních
prázdninách v pondělí 4. ledna. Po dvoutýdenním odpočinku je čekala náročná
práce, protože se blížilo hodnocení jejich půlročního snažení. Zpestřením výuky
byl 14. ledna výchovný koncert O flétně a kytaře, díky němuž se žáci seznámili
s těmito i jinými hudebními nástroji.
Zápis žáků do 1. třídy proběhl na ZŠ Letonice 19. ledna 2016. Bylo
zapsáno 13 natěšených budoucích prvňáčků, 10 děvčat a 3 chlapci. Na všech
bylo vidět, že zápis do školy vzali vážně, všechny úkoly, které jim p. učitelky
zadaly, zvládli na výbornou. Pololetí školního roku 2015/2016 bylo ukončeno
29. ledna 2016 zhodnocením výukových i výchovných výsledků a rozdáním
pololetního vysvědčení, které většině žáků udělalo radost, jen pro některé bylo
upozorněním, že se v druhém pololetí musí víc snažit. Druhé pololetí bylo
zahájeno v pondělí 1. února 2016. Kromě plnění školního vzdělávacího plánu se
našel i čas na kulturní akce. Jednou z těch velmi zdařilých byla beseda se
spisovatelem, ilustrátorem a komiksovým kreslířem, karikaturistou a autorem
Večerníčků Vojtěchem Jurikem. Děti se zájmem sledovaly, jak vznikají
obrázky, s kterými se setkávají při sledování Večerníčků a při četbě knih. Také
druhá kulturní akce, Písničky z pohádek, které zazpívali umělci z divadla
Slunečnice, se u dětských diváků setkala s kladným ohlasem. Zajímavá byla i
beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, děti měly možnost si koupit i
některou z jejích vydaných dětských knih. Žáci 3. a 5. třídy se 22. března
zapojili do celostátní matematické soutěže Matematický klokan. Třebaže úkoly
na logické myšlení nebyly jednoduché, všichni se s nimi statečně vypořádali.
Dne 7. dubna proběhl v Letonicích tradiční sběr starého papíru. Žáci
prošli podle tříd a určených úseků celou obcí a sesbírali papír, který jim
obyvatelé přichystali před domy. Byl ho celý kontejner. Je to akce, na kterou se
vždy všechny děti těší. V týdnu od 14. do 20. dubna se žáci 3. a 5. třídy
zúčastnili celorepublikových srovnávacích testů online z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a všeobecných znalostí. Kromě celkového
zhodnocení výsledků každé třídy, která většinou byla hodnocena jako
republikový průměr až nadprůměr, každý žák obdržel vlastní hodnocení
schopností podle jednotlivých předmětů. Pro žáky 5. ročníku se zájmem o
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studium na Gymnáziu Bučovice proběhly ve dnech 18. a 19. dubna přijímací
pohovory. Čtyři žáci ze ZŠ Letonice složili úspěšně zkoušky a byli přijati
k osmiletému studiu.
Od měsíce dubna do konce školního roku žáci všech tříd absolvovali
plavecký výcvik pod vedením odborných instruktorů v Plavecké škole ve
Vyškově. Z „mokrého vysvědčení“, které žáci na konci výcviku obdrželi, měli
všichni radost. Žáci 5. ročníku, jak je na škole tradicí, 4. května jeli za
památkami do Prahy. Vzhledem k nepříznivému počasí se žáci nedostali
k některým známým památkám, místo toho navštívili Muzeum voskových
figurín. U příležitosti svátku Dne matek děti vystoupily se svým programem
v Obecním domě v Letonicích. Každá třída si připravila pásmo z písní, básní,
tanců nebo scének. Všechny děti se snažily, aby se jejich vystoupení maminkám,
babičkám a všem ostatním líbilo, všechny byly po zásluze odměněny velkým
potleskem a pochvalou. Žáci 4. třídy absolvovali výcvik na dopravním hřišti ve
Vyškově, zvládli dopravní testy na učebně i praktické jízdy na dopravním hřišti
se semafory, křižovatkami a dopravními značkami. Cílem bylo, aby se ve
skutečném provozu všichni pohybovali bezpečně. Naši „malí zdravotníci“ pod
vedením p. Moudré, se jako každý rok zúčastnili okresního kola ve zdravotní
soutěži, kde jako v mnoha minulých letech obsadili místo nejvyšší. Tím si
zajistili účast v krajském kole.
Nejnáročnější a nejzdařilejší akcí celého školního roku byla „škola
v přírodě„ v Roštíně. Zúčastnilo se jí 36 dětí z 2. – 5. ročníku. Dětem se v krásné
krajině chřibských lesů líbilo, pět dní pobytu bylo naplněno spoustou
zajímavých her, sportovního vyžití, soutěží a dobrodružného spaní v chatkách.
Třebaže počasí zprvu pobytu venku nepřálo, dětem se ani nechtělo domů. Další
ze zdařilých akcí pořádaných Základní školou Letonice byl dětský karneval
28. května v Obecním domě. Celým odpolednem návštěvníky provázelo duo
„Tetiny“ s pěknými písničkami a soutěžemi. Na závěr školního roku se
uskutečnil školní výlet 8. června do Jihlavy. Po prohlídce zdejší zoologické
zahrady a zajímavého vystoupení sokolníka s dravými ptáky, se děti podívaly do
podzemí města Jihlavy. Nejvíce je upoutala pověst „o duchovi“. Ve středu
22. června proběhlo v místní knihovně za přítomnosti starosty obce, ředitelky
školy a knihovnice „pasování“ dětí 1. třídy na čtenáře. Rozloučení s žáky
5. ročníku proběhlo dva dny před koncem školního roku, opět za přítomnosti
starosty obce, pedagogů a některých rodičů žáků. Děti se rozloučily s místní
školou veselou scénkou ze školního prostředí a tancem. Školní rok 2015/2016
byl ukončen 30. června 2016 zhodnocením celoroční práce a rozdáním
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vysvědčení. Po celý školní rok se dětem dostávalo ovoce a zelenina hrazená
z prostředků EU, z projektu „Ovoce do škol“.
Děkujeme těm, kteří v naší škole v uplynulém roce vedli zájmové
kroužky, a to kroužek keramický, dramatický, sportovní, Šikulky, Medvídci a
kroužek anglického jazyka.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice přeje žákům, rodičům a vám všem
příjemné prožití letních dnů.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice

Ze života mateřské školy
První pololetí bylo ukončeno besedou se členkami ČČK, tentokrát na
téma „úrazy a prevence úrazů“ a samozřejmě také předškoláky očekávaný zápis
do ZŠ.
V měsíci únoru nás již tradičně v období masopustu čekal karneval.
Rodiče dětem připravili krásné masky, ve kterých děti celé dopoledne soutěžily,
tančily a mlsaly. V tomto měsíci také proběhl zápis do MŠ, od září budeme mít
nových 14 dětí.
V dubnu proběhl pohádkový týden, do kterého se zapojili i někteří rodiče.
Celý týden chodili do školky tatínci, maminky i babičky, aby přečetli dětem
pohádku po obědě, kdy naši nejmenší odpočívají na lehátkách. Předškoláci
navštívili místní knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice připravila úkoly a
odměny. V dubnu nás ještě navštívil kouzelník a měsíc jsme pak společně
zakončili velkým čarodějnickým rejem - dopoledne se děti převlékly do
kostýmů čarodějnic a čarodějů a plnily čarodějné úkoly. Sladká odměna nikoho
neminula. V jarním květnu si ke Dni matek připravila každá třída vystoupení
plné básní a písní, každé z dětí pro svou maminku připravilo malý dáreček.
Na Den dětí jsme se vydali na školní výlet. Nejprve nás autobus zavezl do
Bošovic do Papouščí ZOO, kde nás svým zpěvem přivítali barevní papoušci,
nakrmili jsme kozlíky a pohladili si králíčka. Po krátkém zastavení na oběd
v MŠ jsme pokračovali do Bučovic na zámek, kde jsme shlédli divadelní
představení Princ Bajaja. Po představení se děti na stanovištích dozvěděly, jak se
dřív žilo a vyzkoušely si třeba praní prádla na valše.
Ke konci roku děti ještě prožily příjemná setkání při besedě se zahrádkáři,
o myslivosti, s Policií ČR a besedě o plazech a obojživelnících, pak jsme se
všichni vydali na polodenní vycházku k rybníku, kde nám rybáři předvedli své
úlovky.
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Z červnové sobotní akce na školní zahradě získala díky návštěvníkům
školka 6 000 Kč, které budou samozřejmě použity pro děti naší MŠ. Náš první
pokus o sběr starého papíru proběhl pouze mezi rodiči našich dětí, ale i tak jsme
pro radost utržili pár korun.
Školní rok jsme tradičně zakončili rozloučením s 12 předškoláky. Děti si
na toto slavnostní odpoledne nacvičily krátké pásmo, paní učitelky si s nimi
připily a rozdaly šerpy s přáním mnoha úspěchů na základní škole.
Krásné prázdniny dětem a pohodové letní dny všem obyvatelům Letonic přejí
Učitelky a kolektiv zaměstnanců MŠ Letonice

Vážení spoluobčané,
TJ se připravuje na další sezónu jak ve fotbale, tak i ve volejbale. Po
skončení jara, které se výsledkově, snad jen mimo žáků nepovedlo,
připravujeme další fotbalové i volejbalové víkendy. Pro nedostatek hráčů všech
mládežnických kategorií, budeme muset přistoupit k tomu, že některá
mládežnická družstva nepřihlásíme a chlapci, kteří fotbal hrát chtějí, budou hrát
na hostování v okolních klubech, hlavně v Bučovicích.
Nedostatkem hráčů trpí také volejbalový oddíl a horko-těžko to dává pan
Ježorek dohromady. Tímto bych chtěl všechny pozvat mezi nás, aby se zapojili.
Vím, že konkurence ostatních sportů je velká a fotbal i volejbal potřebují pro
provozování velkou základnu, což v dnešní době, kdy není moc dětí, je velký
problém nejenom v Letonicích. Vesnický fotbal je na ústupu a ani politika
FAČR s přestupy a hostováním nám to moc neusnadňuje, spíše naopak. Nebudu
si ale jen stěžovat – chceme pro fotbal i volejbal dále pracovat a pokusit se o
lepší budoucnost.
V červnu pořádala TJ ve spolupráci s obcí tradiční Antonínské hody. Na
tomto místě bych chtěl poděkovat všem členům a hostům, kteří se na nich
podíleli a přišli se pobavit.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na naše další sportovní zápolení a popřát
příjemné prožití dovolených a prázdnin.
Za TJ - Michal Mihalík
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Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Zpráva o činnosti jednoty Orel Letonice
Když jsme v prosincovém zpravodaji informovali o dosavadním vývoji
sportovních aktivit, zkvalitňování vybavení Orlovny a sportovních oddílů,
evidovali jsme 53 členů naší jednoty. K dnešnímu dni se členská základna opět
rozrostla o dalších 25 členů, celkem tedy na 78 členů. K tomu je možné
připočítat i cvičence, využívající posilovnu jako nečlenové Orla.
Již z úvodu je zřejmé, že o nabízené sportovní aktivity je mezi dětmi a
mládeží stále větší zájem, neboť děti do 15 let již tvoří 61 % z celkového počtu
členů. Kvalitativním posunem je pak poprázdninová účast stolních tenistů
v okresní soutěži, o kterou se zasloužili noví členové-hráči a zejména jejich
vedoucí - Ladislav Lokaj. Budeme držet palce, stejně jako našim karatistům,
kteří se připravují na dosažení prvních výkonnostních stupňů pod vedením
Ladislava Kolozsiho. Mladí florbalisté mají za sebou první meziobecní utkání,
na které chceme navázat dalšími utkáními po prázdninách. Zde by nám,
s ohledem na zvyšující se zájem, moc pomohli noví trenéři. Zajímavostí nové
sezóny bude jistě také zahájení činnosti oddílu zájmového kondičního ženského
florbalu. Zájemkyně o hraní a zájemci či zájemkyně o trenérský post, hlaste se u
nového správce areálu a manažera sportovních aktivit – ing. Ladislava
Kolozsiho, v kanceláři jednoty na adrese Osvobození 49.
Prázdniny budou ve znamení oprav, příprav a dalšího potřebného
dovybavení. V hlavním sálu Orlovny se bude jednat o instalaci záchytných sítí
pro pingpongáře a florbalisty, nová opona jeviště oddělí, zateplí a zkulturní halu,
další rozkládací stoly a sedačky zvýší kapacitu využití prostor pro rodinné
oslavy, nové cvičící nářadí rozšíří možnosti a kapacitu posilovny a instalací
zástěn dojde k mobilnímu oddělení prostor od haly. Pro karatisty vznikne
samostatná cvičebna „dojo“, vybavená podlahou „tatami“ a zrcadly pro správný
nácvik technik, kterou jistě ocení kromě karatistů i zájemkyně o kurz základů
sebeobrany, který je připravován společně s nábory nových cvičenců také po
prázdninách. Badmintonisté získají novou síť a jistě ocení opravenou a nově
nalakovanou podlahu. No a u lukostřelby bychom rádi od rekreačního střílení již
přešli ke sportovní lukostřelbě.
A pro společné a správné naladění na podzimní sportovní sezónu, bude
přednostně pro rodiny s dětmi a včas přihlášené zájemce, připraven společný
13

autobusový výlet, po čas kterého se děti a jejich rodiče budou moci navzájem
lépe seznámit, navíc v lokalitě, kde budeme společně moci načerpat inspiraci
pro naše další společné aktivity. O termínu a obsahu zájezdu budete včas
informováni na vývěsce Orlovny a hlášením v obecním rozhlasu.
Děkujeme také všem, kteří svojí návštěvou a pochvalou oceňují při konání
vzdělávacích, rodinných a společenských akcích zvyšující se komfort a
vybavenost malého sálu a kuchyňky, kam nově přibyly či ještě do konce roku
přibudou ohřívací boxy, lednice a mikrovlnná trouba.
To vše bychom nedokázali připravit a uskutečnit bez podpořených
dotačních projektů a finanční podpory Jihomoravského kraje, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, obce Letonice a dalších partnerů, kterým
tímto děkujeme. Pěkné prázdniny a radost z pohybu přeje
Rada Jednoty Orel Letonice

Zahrádkáři informují - vyhlášení soutěže
Dešťová voda je měkká voda bez chloru a zadarmo. Shromáždit ji lze
bezprostředně s každou přeháňkou či bouřkou i v době velkého sucha. Každý
dobrý zahrádkář by se měl snažit zachytit dešťové vody co nejvíce. Lepší
využívání dešťové vody má i velký význam v rámci šetření pitnou vodou.
Z tohoto důvodu vyhlásili zahrádkáři z Letonic pro všechny naše občany soutěž
"Dešťovka na zahradě". Soutěží chceme upozornit na možnosti, které dešťová
voda skýtá, pobídnout kutily k rozvinutí dešťovkového sortimentu s okapovými
odbočkami, nádržemi a závlahami. Cílem je také ukázat ostatním zajímavé
nápady a řešení. Soutěž probíhá od 20. 5. do 30. 9. 2016 ve 2 kategoriích.
 Kategorie KUTIL - soutěží přímo autoři svých nápadů
 Kategorie LOVEC NÁPADŮ - soutěží dokumentátoři zajímavých řešení,
které viděli a nafotili.
Vítězná řešení budou zveřejněna v prosincovém Zpravodaji a výherci
obdrží ceny a roční předplatné časopisu Zahrádkář. Na adresu Skoupý Miroslav,
ul. Bučovská č. 335, zašlete jednu, v případě potřeby i více fotografií s vaším
jménem a kontakty, nebo osobně se seznámíme s fungováním a přednostmi
vašeho řešení. Do 20. 6. 2016 bylo zatím podáno do soutěže 5 návrhů.
Miroslav Skoupý, tajemník ZO ČZS
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Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení občané,
V loňském roce 13. 9. 2015, se konaly oslavy k 120. výročí vzniku JSDH
Letonice. Při této příležitosti došlo k vysvěcení nového praporu, proběhla
prohlídka historických vozů, ukázky hasičské techniky a ukázky vyprošťování
zraněných osob při dopravních nehodách. Troufáme si říci, že výroční akce byla
velmi zdařilá nejen kvůli počtu návštěvníků, ale také díky hojné účasti okolních
sborů SDH. Tímto bychom také chtěli poděkovat za finanční podporu Obecního
úřadu Letonice, díky které se podařilo zorganizovat takto rozsáhlou akci.
Zejména bychom chtěli poděkovat panu starostovi Jiřímu Skokanovi, za
podporu, kterou věnuje naší jednotce.
V průběhu loňského i letošního roku se členové JSDH zúčastnili několika
školení v rámci okrsku spolu s členy SDH z Dražovic, Hodějic a Křižanovic.
K příležitosti svátku svatého Floriána 7. 5. 2016, se členové JSDH zúčastnili
přehlídky hasičských praporů v Brně-Tuřanech, které se zúčastnilo 24 jednotek
se svými prapory. JSDH bylo také významnou pomocí při odklízení červnových
škod napáchaných povodní v obci Hodějice. Této akce se zúčastnilo 7 členů.
V průběhu letošního roku JSDH Letonice zorganizovalo sběr železného
šrotu, zdařilý ostatkový průvod a večerní zábavu. Dále se podíleli na kulturních
akcích ve spojení s ČČK a Dámským klubem jako je pálení čarodějnic a dětský
den na 1. května, kde předvedli ukázku požárního útoku. A v neposlední řadě
spolupracovali na večerní akci „Putování za pohádkou aneb prázdniny začínají“
k příležitosti ukončení školního roku.
Členové JSDH Letonice vám na závěr tohoto příspěvku přejí příjemně
strávené léto u vody, bez požárů a jiných přírodních pohrom.

Za JSDH Letonice, Margita Klimešová
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Dámský klub
Rok s rokem se sešel a je tu opět začátek prázdnin a pro mne milá
povinnost opět vás všechny seznámit s činností Dámského klubu v uplynulém
období. Letos jsme oslavili již šesté výročí založení. Začínáme vždy druhé
pondělí v září, v hospůdce U Radima a pravidelně se scházíme až do začátku
letních prázdnin.
V září jsme pod záštitou obce Letonice, společně s Kulturní komisí obce
Letonice a Sborem dobrovolných hasičů Letonice, pořádali pro děti „Pochod
s lampiony“ aneb Prázdniny končí a i letos nebude výjimka. Takže děti se mají
opět na co těšit. Poté budou následovat přípravy na Kateřinskou zábavu, kde
v loňském roce „Holky z Nové" opět nezklamaly a svým tanečním vystoupením,
v kostýmech jeptišek pobavily všechny, kteří se zábavy zúčastnili. V prosinci
proběhl “Pochod čertů, čertic a čertíků“, opět za pomoci Kulturní komise a
Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám zapůjčili hasičku a obce Letonice.
Na konci dubna jsme pořádali „Slet čarodějnic“. Jako vždy proletěl obcí
houf malých i velkých čarodějnic, aby na hřišti zahájil svůj rej za doprovodu
hudby DJ Michala a Michala, za což jim velký dík.
Poslední akcí tohoto školního roku byla „Stezka pohádkovým lesem aneb
Prázdniny začínají“. Všichni zúčastnění dostali občerstvení a děti za každý
splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Akce se velmi vydařila, díky organizaci a
pomoci všech účastníků, za což sklízí velkou pochvalu. Počasí nám velmi přálo.
Dámský klub během celého roku při svých pravidelných setkání pořádá
různé párty, tomboly, slaví
narozeniny
se
svými
členkami,
věnuje
se
ručním pracím a dalším
činnostem.
Nedílnou součástí
jsou i přednášky na různá
témata. Letošní rok byl
ukončen
krásnou
a
poučnou ukázkou, kdy se s
Pyžamová párty
námi prof. Jiří Příhoda
podělil o své zážitky ze svých cest po Izraeli. Promítané fotografie byly opravdu
úžasné. Škoda jen, že nebylo příliš prostoru shlédnout všechny. Mnohokrát
Jiřímu děkujeme za krásný večer.
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Bohužel nás opustila i jedna členka, která zemřela po těžké nemoci. Její
památku jsme si uctili minutou ticha.
Toto je ve zkratce vše z činnosti Dámského klubu. Přejeme všem krásné
prožité léto 2016 a budeme se těšit, až se po prázdninách znovu setkáme.

Slet čarodějnic

Za Dámský klub, Renáta Zourková

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané,
máme zde další číslo letonického zpravodaje. A já bych Vám rád přiblížil
život našeho Mysliveckého spolku Letonice v prvním pololetí roku 2016.
V průběhu uplynulého roku jsme museli, stejně jako ostatní občanské
sdružení, transformovat naše sdružení dle nového občanského zákoníku na
zapsaný spolek. Tato změna zdárně proběhla koncem roku 2015 - pozměnil se
pouze název na Myslivecký spolek Letonice. K dnešnímu dni má spolek
24 členů a dva adepty, kteří se připravují ke složení mysliveckých zkoušek.
Letošní rok jsme začali, stejně jako v letech minulých, mysliveckým
plesem, který se uskutečnil 9. 1. 2016 v Obecním domě již po čtvrté. I letos jste
mohli ochutnat speciality z myslivecké kuchyně, kde byli nachystané dvě menu
ze zvěřiny, shlédnout ukázku mysliveckých trubačů, doufat ve výhru z bohaté a
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zvěřinové tomboly a hlavně se bavit díky kapele Kozlaňáci, která rozvíjela
zábavu na parketu až do ranních hodin.
V průběhu jara, kdy se celá krajina převléká do nového, svěžího jarního
hávu, se v krajině začínají objevovat nové životy. Začátkem března můžeme
pozorovat první zajíčky „březňačky“, v květnu se vypouštěli káčata kachny
divoké na rybník do lokality Vrbky, začátkem června můžeme potkávat čerstvě
kladená srnčata a vylíhnuté bažantí kuřátka. Jsme rádi, že mnozí majitelé psů
toto vidí, a nechávají své čtyřnohé miláčky na vodítku při procházkách přírodou.
A naopak prosíme ty, kteří si tohoto nejsou vědomi, aby své psy pouštěli
z vodítek v době vyvádění mláďat pouze v místech, kde nehrozí setkání se zvěří,
respektive mláďaty. Není hezký pohled sbírat a ukončovat život uštvaných
a potrhaných mláďata, které Váš pes nalezne ve volné přírodě. Děkujeme za
ohleduplnost!
Samozřejmě, že hlavně přes jaro/léto myslivci věnují velké množství času
údržbě areálu Cihelna. V letošním roce se podařilo opravit propadlou podlahu
v rohu chaty, obložit roh hlavního sálu dřevem a krbová kamna kamenným
vzorem. Snažíme se zvelebit mysliveckou chatu tak, abyste se i v dalších letech
vraceli do našeho areálu k oslavám svých důležitých životních událostí.
Děkujeme všem sponzorům, kteří podporují letonické myslivce v průběhu
roku, ale také ty, kteří nám pomáhají se sestavením tomboly na plese.

Myslivecká brigáda - následky činnosti bobra

Matěj Pospíšil, za Myslivecký spolek Letonice
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Procyon a jeho činnost 2016
Ti z Vás, kteří využíváte In-line dráhu pro své procházky a vyjížďky se
svými dětmi a vnoučky, zřejmě oceníte tento bezpečný a klidový prostor,
zejména když zaprší a jinde se nedá jít. O mládeži, která využívá lavičky
k večernímu posezení ani nemluvě. Stejně tak jsou na tom rodiče dětí, které se
rok co rok těší na přívesnický tábor, který náš spolek ve volnočasovém areálu a
okolí pořádá a který je na žádost rodičů navíc od loňského roku rozšířený o
prázdninové hlídání dětí.
Jsme rádi, že areál plní funkci, pro kterou byl budován - k uskutečnění
volnočasových, vzdělávacích a sportovních aktivit, o čemž svědčí mimo
letoňské aktivity také účast školních tříd z Ježkovic, Křižanovic, Bučovic,
Blažovic, Tučap a Komořan. V rámci programů se děti učí základům ručních
prací – modelování, keramika, pletení, získávají praktické zkušenosti
s poskytováním první pomoci zážitkovou metodou, hrají společné výukové hry,
osvojují si základy lezení na umělé stěně, nebo se jen vozí na lanové dráze, na
koloběžkách, případně kreslí hlínou na vozovce. Jak dopadá lektor po procházce
s dětmi do lokality Národní přírodní rezervace, doplněné odborným
přírodovědným výkladem, s možností dětí si přírodu „osahat“, stálo za to vidět
na vlastní oči. Děti byly spokojené.
S osaháváním přírody mají naši členové značné zkušenosti nejen díky
úklidu a údržbě ploch okolo areálu Procyon, údržbě odpočívadel na hipostezce,
či údržbě Jarmilky a okolí, ale také díky spoluorganizování akce Ukliďme
Letonice 2016 ve spolupráci se členy Mysliveckého sdružení.
Od začátku roku se konají schůzky děvčat o péči a práci s koňmi, které
vede paní Dana Kolozsiová. Na tomto úseku naší činnosti se nám stále nedaří
dokončit a zkolaudovat hospodářskou část, abychom se mohli s koňmi
přestěhovat z provizorních prostor do nového ustájení. Uvidíme po prázdninách.
Pro letošní rok naše členky připravily zejména ženám určený projekt
Draní peří, který, jak název napovídá, stejně jako v minulosti, má za cíl umožnit
pohodové setkávání žen při rukodělných či ostatních vzdělávacích aktivitách
pod vedením odborných lektorů. V návrhu témat jsou zdravá výživa, seberozvoj,
první pomoc, partnerské vztahy, výchova dětí, plstění, drátkování šperků,
malování na sklo, tématická výzdoba,…
Pro děti je pak připraven na druhé pololetí roku 2016 projekt Tvořivý
venkov, který je zaměřen na rukodělnou zručnost a poznání různých řemesel
nastupující generací – tzn. děvčata a kluci od 6-18 let a mládež 19-26 let.
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Potřebnost projektu spatřujeme v tom, že v současnosti i na venkově se
vytrácí nejen znalosti a umění našich předků, potřebných pro soběstačný
život na venkově v jakékoliv době, ale zejména tvořivé umění a odvaha
uplatnění kreativních prvků, ať už ve výrobcích či v prezentaci. Plíživý
úbytek těchto znalostí, zručností a uplatňování tvořivého umění na venkově nás
přivedl k obsahu tohoto projektu, kterým chceme tento neuspokojivý trend
nadále měnit.
Škoda jen, že jsme o potřebnosti těchto projektů nedokázali přesvědčit
zastupitele naší obce natolik, abychom zajistili financování projektů v plné výši,
na rozdíl od zastupitelů Jihomoravského kraje. Skutečný rozsah projektů a
aktivit tak bude muset být zřejmě upraven dle výše poskytnuté podpory, za
kterou členům obou zastupitelstev děkujeme a s Vámi a Vašimi dětmi se těšíme
na viděnou na nejbližší akci – přívesnickém táboře 2016, který bude mít jedno
překvapení.
Ing. Jiří Pospíšil - předseda Procyon z.s.

Rodáci slavili
Dne 28. 5. 2016 byli v obřadní síni OÚ Letonice přijati rodáci ročníku
1932. Toto bylo jejich 12. setkání od r. 1972. Tradičně byli přivítáni starostou
obce panem ing. Jiřím Skokanem a matrikářkou paní Lenkou Liberovou. Po
slavnostním obřadu si rodáci zazpívali společně písničku. Také bylo o čem si
vyprávět a na mnohé chvíle zavzpomínat. Poté se odebrali na místní hřbitov, kde
uctili památku svých spolužáků a také učitele pana Vladimíra Malého.
V 15 hodin byli přijati v kostele svatého Mikuláše panem farářem Martinem
Bejčkem. Hovořil o historii zdejšího kostela. Po jeho projevu poukázal na
provedené opravy uvnitř kostela. Jako občané můžeme být hrdi, že celé vnitřní
vybavení, jako historická památka, je předávána z pokolení na pokolení. Touto
cestou přítomní rodáci moc děkují panu faráři za jeho důstojný výklad a také
jeho přičiněním za vybavení a jeho starost o zachování všech památek. Večerní
setkání, kterého se zúčastnil i starosta obce, proběhlo v přátelském duchu,
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účastníci se dozvěděli spoustu zajímavostí. Ve večerních hodinách spokojení
rodáci se rozloučili a odjeli do svých domovů.
Všichni účastníci setkání děkují personálu pohostinství na Orlovně,
především panu Víťovi Ježkovi a jeho partnerce paní Marcelce za vzornou
obsluhu a vytvoření příjemné atmosféry.

Antonín Moudrý

Divadlo v Letonicích
Po delší odmlce se v Letonicích uskutečnila hned dvě divadelní
představení. Nehráli ale místní ochotníci, kteří zde již bohužel delší dobu
nefungují. Je to velká škoda. Dříve byly Letonice známy tím, že měly velmi
schopný a činný ochotnický spolek. Do naší obce za námi zavítal Divadelní
spolek ze Slavkova, a to 12. března s komedií pro dospělé Kostlivec ve skříni a
10. dubna s pohádkou nejen pro děti Čertův mlýn. Obě představení byla na
vysoké, téměř profesionální úrovni. Vystoupení jednotlivých protagonistů byla
úžasná. V komedii Kostlivec ve skříni exceloval pan Milan Hrazdílek,
v pohádce Čertův mlýn zase pan Marek Kuchta. Jsme rádi, že jsme se
Slavkovem navázali spolupráci. Máme přislíbenou další divadelní hru, a to
Molièrova Lakomce. Ta by se mohla uskutečnit někdy v jarních měsících
příštího roku.
Naše tajné přání ale je, abychom si opět vychovali k této aktivitě naši
mladou generaci. Proto držíme palce dramatickému kroužku při ZŠ Letonice
pod vedením paní Evy Míčové. Malou ukázku z jejich práce nám předvedli
v pohádce O dvanácti měsíčkách. I za tak krátkou dobu, co kroužek běží, se
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ukazují někteří výrazní jedinci. Teď to chce jen vydržet a budoucnost
letonických ochotníků může být znovu oživena. Děkujeme.

Z divadelního představení Čertův mlýn

Za kulturní komisi Věra Moudrá

Zajímavé setkání
V úterý 19. dubna 2016 k nám do Letonic zavítala návštěva z Českého
rozhlasu Brno, pan ředitel Jaromír Ostrý, redaktor Josef Veselý a programový
ředitel Jiří Kosmotos. Beseda, která proběhla v sále Obecního domu Letonice,
byla velmi zajímavá, příjemná a plná humoru. Veselé vyprávění z natáčení a
setkávání s lidmi trvalo téměř dvě hodiny. Ti, kteří se této besedy účastnili, ani
nevnímali, jak ten čas rychle uplynul. Redaktoři zodpověděli nespočet otázek a
dokázali zareagovat na jakoukoli situaci. Že se u nás cítili velmi dobře, jsme
poznali hned při následném rozhlasovém vysílání, kdy se o Letonicích zmínili
ve svém pořadu.
Děkuji tímto Farnímu úřadu a Obecnímu úřadu v Letonicích, že jsme
mohli toto setkání uskutečnit.
Za kulturní komisi Věra Moudrá
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Žáci TJ Letonice opět přeborníky okresu
Jediným světlým bodem kopané v Letonicích byli naši žáci. Stali se již
podruhé přeborníky okresu. V pátek 10. června jim po posledním zápase předal
funkcionáři OFS medaile a pohár přeborníka okresu Vyškov. Za celou sezonu
měli pouze dvě porážky a počtem 54 bodů a vstřelením 155 branek byli jasně
nejlepší v soutěži. Největší počet branek v soutěži vstřelili Bárek Denis a to 54,
dále Bárek Jakub 36 branek. Pod vedením trenérů Zdeňka Bárka a Tomáše
Rotrekla se zasloužili a tento úspěch také brankář Tomáš Mihalík a hráč Richard
Kovařík. Všichni tito hráči končí v žákovské soutěži a přechází do dorostu.
Ostatní mladší hráči zůstávají v žákovské soutěži. Otázka odcházejících žáků do
dorostu je předmětem
jednání
našich
funkcionářů
s TJ
Bučovice,
protože
počet
našich
dorostenců
nedá
dohromady
kompletní mužstvo
do soutěže. Bude
tedy na vedení, jaký
postup zvolí a kde
naši mladí fotbalisté
zakotví.
Tabulka střelců
Počet branek

Počet branek

Bárek Denis

54

Kubíček Daniel

7

Bárek Jakub

36

Kachlík Jakub

3

Zourek Matěj

19

Pospíšil Tomáš

4

Kovařík Richard

13

Obdržálek Jakub

2

Vodák Radek

10

Krejčíř Jiří

1

Mihalík Tomáš

7

Stehlík Lukáš

1
Jaroslav Zobal
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Oslava 1. máje v Letonicích
Již tradičně oslavili naši spoluobčané a mládež 1. máj. Pěkné počasí
přilákalo do areálu TJ velký počet dětí a mládeže, kde pro ně připravili
zaměstnanci MŠ různé zábavné soutěže. Pro starší spoluobčany zahrála dechová
hudba Sebranka. Žáci TJ Letonice sehráli mistrovské utkání v kopané. Naši
hasiči na závěr připravili ukázku požárního útoku za použití pěny.
Vedení obce děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci této tradiční
akce, občanům a mládeži za hojnou účast.

Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

Plesová sezona v Letonicích
Letošní plesovou sezonu lze hodnotit
jako velmi úspěšnou. Jako první zahájili
tradičně naši myslivci. K tanci a poslechu
jim zahrála známá kapela Kozlaňáci, která je
známá z televizního kanálu Šlágr. Bohatá
byla i tombola, zaměřená hlavně na úlovky
našich myslivců. Dalším byl již tradiční
obecní ples, kde hrála známá kapela
CLASSIC z Kroměříže. Zpestřením bylo
vystoupení operního zpěváka Martina
Hamerle-Bortolottiho z Itálie, který studuje
operní zpěv na JAMU v Brně. Kulturní

24

vložkou pak bylo vystoupení skupiny Travesti Screamers. Pravidelným hostem
byl i letos starosta Bučovic MUDr. Válek
O ukončení plesové sezony se postarali hasiči s tradičními ostatky. Zde se
projevila hlavně účast mladých lidí, které přitáhla kapela Breans Band
z Moravského Krumlova. Škoda jen, že ostatková zábava proběhla bez starých
ostatkových zvyků, které si pamatují jen starší účastníci ostatků.
Všechny tyto akce měly hojnou účast a staly se oblíbenými kulturními
událostmi v naší obci.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise

Ohlasy našich čtenářů
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům Základní školy
v Letonicích, především Mgr. Kuchtové a Mgr. Fialové za přípravu našich dětí
na prvním stupni. To, že se v letošním roce dostali 4 žáci naší školy ke studiu na
vyšším gymnáziu, určitě svědčí o vysoké úrovni naší školy. Někteří rodiče se
domnívají, že menší školy nejsou tak kvalitní jako ty velké, ale tady naše
základní škola dokázala, že svým vzdělávacím programem může velkým školám
směle konkurovat. Navíc zde vládne až rodinná atmosféra a dětem je nabízeno i
velké množství mimoškolního vyžití. O toto se stará především dobrá duše školy
paní Věra Moudrá, která s dětmi absolvuje různé výlety a školu v přírodě, ale
připravuje je do života i ve zdravotním a dopravním kroužku a vede i tolik
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oblíbený keramický kroužek, který mohou navštěvovat dokonce i dospělí.
Doufáme (i když se nás to už nebude týkat), že paní ředitelku Mgr. Janu
Spáčilovou, která odchází z funkce ředitelky školy, nahradí někdo stejně laskavý
a chápající jako byla ona.
Šárka a Zdeněk Bárkovi

Poradenské okénko zahrádkářů
Vzhledem k tomu, že se několik občanů u mne dotazovalo, proč jejich
česnek chytil plíseň, odpovídám i ostatním spoluobčanům.
Česnek netrpí během vegetace žádnou chorobou ze skupiny plísní, proto
jsou postřiky na tuto chorobu zbytečné a nevhodné. Po prohlédnutí česneku se
jednoznačně jednalo o hnilobu, tedy o houbovou chorobu, které je několik
druhů: šedá hniloba, modrá hniloba, čerň neboli sazivost česneku
Nejnebezpečnější chorobou je však bílá hniloba. Normálně vyvíjející
rostlina začne žloutnout, cibule se obaluje tenkou bílou jakoby vatovitou vrstvou
a na této se objevují drobné tečky podobné makovým zrnům. Pokud se tato
choroba v porostu vyskytne, je třeba napadené rostliny ihned odstranit z
pozemku a likvidovat je způsobem, který nedovolí šíření na jiné plochy.
Rozhodně nedávat do kompostového bioodpadu, neboť bychom si mohli
zahrádku zamořit až na 10 let houbovitou chorobou.
Nejčastější příčiny vzniku bílé hniloby jsou:
 sázení česneku do teplé půdy - česnek musí jít až do chladné půdy, ideální
je měsíc listopad-prosinec. Při předčasné výsadbě česnek z
50 % chytá v teplé půdě hnilobu
 zásadně sázet kvalitní a zdravou sadbu, nejlépe od velkopěstitelů, která je
laboratorně vyšetřena
 po velkých deštích v létě půdu v česneku provzdušnit, jinak se mohou
cibule zapařit v půdě a začne se tvořit hniloba.
Miroslav Skoupý, za výbor ZO ČZS
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Zamyšlení zastupitele, aneb „Kdo nejde s námi, ..
Píše se rok 2016, je červnový večerní čas, a já místo příprav na hody,
sedím na jednání zastupitelstva obce Letonice a v průběhu jednání přemýšlím o
tom, kam až jsme svým občanským nezájmem o dění ve vedení obce
v Letonicích, nechali stávající systém vedení obce, naši obec a občany zajít.
Ba co víc, přistihuji se při myšlence, že když si promítám zpětně své
dosavadní, mnohaleté působení v pozici zastupitele, začínám svým způsobem
obdivovat zvrácenou funkčnost a účelnost přetrvávajícího systému správy naší
obce, založeného ne na společné vizi, na zdravém rozumu a základním
vzdělání v oblasti řízení a správy obce, ale na upřednostňování vzájemných
klientelistických, osobních, rodinných a spolkových vazeb jednotlivých
zastupitelů, na kamarádšoftu a jánabráchysmu, aniž bychom přitom ctili
zákony a ustanoveními daná pravidla řízení obce a společně se snažili o
zdravou budoucnost obce. Jako bychom žili ve skanzenu.
Jak mocné jsou tyto historické vazby a do jakých oblastí až zasahují, mám
možnost se přesvědčit při bodu projednávání podpor pro neziskové organizace a
při schvalování rozpočtového opatření. Aby bylo možné lépe chápat situaci, je
třeba malý historický exkurz. Do roku 2006, než začalo pracovat sdružení
PROCYON a od roku 2012, kdy byla obnovena činnost Orla, měly všechny
dosavadní organizace (v minulosti členské organizace začleněné do Národní
fronty pod vedením KSČM) jednoznačnou a tedy 100% finanční podporu
z rozpočtu obce, aniž by se musely jakkoli snažit získávat finance odjinud.
Mnohé z nich si proto lehce zvykly na to, že dostávaly od obce zdarma stavby,
pozemky, energie, materiál, potřebné množství finančních prostředků... Za vše
se však musí platit. Což znamená, že krom vykonávání činnosti v oblasti
sportovních, kulturních a společenských aktivit, je třeba „držet basu“ s vedením
obce, ať se děje co se děje. Nejen při hlasováních v zastupitelstvu, ale také při
sestavování kandidátek ve volbách, aby potřebnou většinu k prosazování svých
zájmů měli stále k dispozici. A je jedno jestli díky hlasům členů té či oné, na
jedno použití rychlo sestavené předvolební kandidátky, prostřednictvím
volebního divadélka pro lidi, což jasně dokazují „ne“plněním svých volebních
slibů, pokud vůbec nějaké dali.
Tento systém mohl být i nadále funkční, kdyby ho nezačaly „nabourávat“
spolky, jejichž vedení a členové si dovolí mít jiný názor na funkci obecního
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společenství než nejužší vedení obce a problém je na světě. Nedej Bože, aby se
jim dařilo a oni dokázali, co ostatní před nimi 20 let nedokázali. Pak se není
čemu divit, že v té chvíli znovu v hlavách mnohých automaticky naskakuje
z minulosti hluboce zažité heslo: kdo není s námi, je proti nám .. a podle toho
reagují a také hlasují.
,.. Jak markantní je rozdíl, když se následně schvalují prostředky „vlastním“
členům a členkám různých klubů a sborů schovaných pod obcí, placených
z prostředků SPOZ – spolek pro občanské záležitosti, jejichž 100tis.Kč na celý
rok se podařilo utratit již za půl roku a nikoho nezajímá za co “ (jako by činnost
neziskovek byla pro někoho jiného!!. Nebo ještě lépe financování aktivit
obecního vedení – rady, která se mnohdy ani nenamáhá zastupitelům předkládat
rozpočty akcí s odůvodněním návrhu řešení, jen si je nechá schválit a je
vymalováno. Jako v minulosti. V mysli mně vyvstávají obdobné situace a
příklady z minulosti, kdy jsem byl nucen, za dobu svého zastupitelování, přes
svůj nesouhlas se s tímto pocitem a důsledky vnitřně vyrovnávat – ČOV
s přečerpáváním přes Horany, nesmyslně či úmyslně prodaná část statku
č.p.1, ekonomicky zruinovaný spolek vodovodu Letonice-Dražovice,
neustále se odstraňující poruchy na Obecním domě, provozně náročné a
podmáčené nákupní středisko, rozvrácené a zarůstající koupaliště,
ujíždějící svah nad rybníkem Šmolesa, zarůstající Větrníky, … Vrcholem
dnešního jednání pak je osočování občana a nebo naznačování, že by bylo lepší
kdyby se ti, kdo si dovolí hájit své přesvědčení, raději odstěhovali. To tu už
jednou bylo!!
Obec s vedením bez slušného chování, morálky, odvahy, znalostí a vize,
nemá dobrou budoucnost. Nebojme se a ozvěme se. Opravdu se Vám vše tak
moc líbí a vyhovuje? Kvalita výuky ve škole, náves bez lidí s prázdnými baráky,
snižující se počet občanů, stárnutí a výměna původního obyvatelstva, … Věci
se mohou změnit a změní. Jen se musíme společně pokusit o znovuobnovení
hrdých a svébytných Letonic, kde si občané pravdivě přiznají skutečný špatný
stav obce, společně s podnikateli, spolky a partnery se dohodnou na cestě jak
z této situace ven a sami začnou rozhodovat na základě skutečných potřeb,
znalostí a zkušeností o své budoucnosti. A za svá rozhodnutí ponesou také
důsledky, což do současnosti neplatilo a je jednou z hlavních příčin současného
neutěšeného stavu.
Jsme ochotni připustit si, že ten kdo nejde s námi, nás může přivést třebas
i na lepší cestu? Např. na cestu obce Hrušky u Brna – vítěze zelené stuhy
v soutěži Vesnice roku 2015 a účastníka evropské soutěže Entente florale
28

EUROPE 2016 (www.obec-hrusky.cz). Dovedete si něco takového alespoň
představit v současných Letonicích? A to nemají Národní přírodní rezervaci
Větrníky jako my.
Ing. Jiří Pospíšil – zastupitel obce Letonice
Poznámka: Je věcí každého čtenáře, aby zaujal vlastní stanovisko. Např. výtka
týkající se hospodaření SPOZ je zcela nemístná, stejně jako poukazování na
„Obec s vedením bez slušného chování, morálky, odvahy, znalostí a vize“.
O názorech lze polemizovat. LZ však není určen pro mediální výměnu
názorů.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Sdělení občanům:



Veškeré požadavky na zapůjčení sálu Obecního domu nebo jeho zařízení
je nutno uplatňovat v kanceláři obecního úřadu
Množí se stížnosti na rušení nočního klidu. Žádáme mládež a návštěvníky
restauračních zařízení o ohleduplnost vůči ostatním občanům v nočních
hodinách. Z diskuse na Facebooku vyplynulo, že by tyto problémy neměli
řešit představitelé obce, ale Policie ČR.

Náměstek hejtmana Roman Hanák řešil v Letonicích rozbité silnice
V úterý 3. května zavítal do Letonic náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje (JmK) pro dopravu a majetek pan Roman Hanák. Přijal mé pozvání
k diskuzi o stavu silnic v naší obci a jejím okolí, které se zúčastnil i vedoucí
Odboru rozvoje dopravy JMK Rostislav Snovický a ředitel Správy a údržby
silnic JmK Jan Zouhar. Společně jsme také vyrazili k obhlídce nejkritičtějších
míst. Jako první bod jednání přišel na řadu průtah Letonicemi. Silnice vedoucí
skrz obec trpí zejména značným zatížením těžkou nákladní dopravou
z nedalekého kamenolomu.
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V předchozích letech se podařilo
uskutečnit alespoň lokální opravy
vozovky, průjezdy náklaďáků
vrchovatě naložených štěrkem ji
ale rychle dál ničí.
Kraj využije spolupráce
s Policií ČR a Centrem služeb pro
silniční dopravu a v okolí Letonic
začnou v budoucnu kamiony vážit
a kontrolovat. Pokud pojedou
přetížené, mohou řidiči dostat
pokutu až 30 tisíc korun.
Probrali jsme také možnost vyloučit nákladní dopravu z Letonic celkově
za použití zákazových značek. Vzhledem ke složitému procesu schvalování, kdy
je nutné i souhlasné stanovisko Policie ČR a existence rovnocenných objízdných
tras, však toto řešení není příliš reálné. Potom jsme vyrazili k vjezdu do obce
směrem od Dražovic, kde je silnice v nejhorším stavu. Představil jsem plán obce
na opravu kanálů, obrubníků a výstavbu zpomalovacího ostrůvku v tomto úseku.
Pan náměstek navrhne, aby se k projektové přípravě celé akce přidružila i
rekonstrukce podílu krajské komunikace.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Představitelé obce a společenských organizací navštívili naše spoluobčany
v Domě sociálních služeb ve Vyškově - Brňanech
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Společenská statistika obce Letonice za 1. pololetí 2016
Narození
Úmrtí

8
8

Sňatky

3

Počet obyvatel obce Letonice k 30. 06. 2016 je 1391.
Lenka Liberová, matrikářka

Opravená zídka na letonickém hřbitově
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Úřední hodiny obecního úřadu
PO a ST od 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Tel. 517 383 756, mobil: 724 565 190 – kancelář OÚ

Provozní doba obecního úřadu
PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

08.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
08.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00
08.00 – 12.00 a 12.30 – 14.00

Žádáme občany, aby k vyřízení svých záležitostí využívali úředních
dnů. Pokud přijdete mimo úřední dny bez předchozí domluvy, nemůžeme
vám zaručit vyřízení vašeho požadavku.
Obecní úřad informuje občany, že provozuje webové stránky www.letonice.cz,
kde jsou umístěny veškeré potřebné informace pro občany. Občané mají
možnost přihlásit se k odběru novinek a budou dostávat nové příspěvky z odd.
AKTUALIT okamžitě na svůj e-mail.

Omluva
Při loňských oslavách výročí osvobození obce byla slavnostně vysazena
Lípa osvobození. Symbolicky výsadbu lípy provedli gen. Boček, funkcionáři
obce, zástupci občanů a vybraní žáci ZŠ Letonice. V článku věnovaném této
události v LZ v červenci 2015 byl opomenut pan Antonín Moudrý, který se o
vysazení lípy nejvíce zasloužil a sám se aktivně jejího vysazení zúčastnil.
Tímto se mu omlouváme.
LETONICKÝ ZPRAVODAJ
Určeno občanům obce
Vydal OÚ Letonice v červenci 2016
Odpovědný redaktor: Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Povoleno MK ČR pod registračním číslem E 13051
Neprošlo jazykovou úpravou
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Příspěvky do zimního čísla LZ v r. 2016 zasílejte na OÚ Letonice nebo na
mailovou adresu jiriprihoda@seznam.cz nejpozději do 15. 12. 2016.
Petr Brázda – vydavatelství, Tyršova 2-4, 695 01 Hodonín
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