prosinec 2016

Hezké vánoční a novoroční svátky, pevné zdraví
a dobré vykročení do roku 2017
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Ukázky prací našich dětí.
Mohli jste vidět v Obecním domě u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu dne 4. 12. 2016
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Slovo starosty obce
Dobrý předvánoční čas, vážení spoluobčané,
nezadržitelně se přibližuje konec letošního roku. V nedávné době jsme
rozsvítili vánoční strom na návsi a někteří z nás společným zpěvem koled
přispěli k zapojení naší obce do celostátní akce “Česko zpívá koledy.“
V tomto období před koncem roku je obvyklé zhodnocení činnosti.
V červnovém čísle Zpravodaje jsem částečně nastínil záměry obce pro
II. pololetí. V prázdninových měsících byla provedena rekonstrukce ulice Josefa
Rotrekla, spočívající ve výměně kanalizace, uložení optokabelu, předláždění
vozovky a vybudování odděleného chodníku. Pro bezpečnější chůzi chodců,
zvláště v období náledí, bylo instalováno zábradlí. V ulici Školní v blízkosti
budovy ZŠ byl v nedávné době zabudován příčný práh pro zpomalení rychle
jedoucích vozidel. Využitím dotačních prostředků z MZ ČR byla opravena kaple
sv. Floriána a 7 křížů v katastru obce. V rámci dotačního programu EFEKT jsou
nahrazena stávající výbojková svítidla úspornými svítidly typu LED. Vlivem
odlišných vyzařovacích charakteristik nových svítidel vznikla v některých
částech obce méně osvětlená místa. Jejich postupné přisvětlení je plánováno.
V ulici Osvobození byla zpevněna polní cesta a stejně je upravena a zpevněna
cesta od koupaliště k rybníku ve Šmolesích. Byla použita stejná technologie jako
před třemi roky v ulici Úvoz, kde cesta směrem na Němčany zatím odolává
srážkovým vodám a provozu zemědělské techniky. Součástí opatření
ke zodolnění cesty ve Šmolesích bude zřízení souběžného travnatého pruhu.
Toto vítám jako vstřícný krok ZOD Letonice. Nečekané přidělení dotace
v měsíci říjnu napomohlo zřízení dětského hřiště v prostoru mezi areálem TJ a
Procyonem. Konečné úpravy budou dokončeny v jarních měsících.
V současném období ještě dokončujeme rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Dražovská. Z drobnějších akcí vzpomenu vyčištění a údržbu požární nádrže
v ulici Osvobození, zřízení vývěsní skříňky pro zveřejnění smutečních
oznámení, opravy kanalizačních vpustí, nákup městského mobiliáře
(odpadkových košů, posypových nádob, lisů na PET lahve apod.).
Významnou stavbou na území obce, financovanou z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a dosud řízenou Pozemkovým úřadem
Brno je vybudování vodní nádrže o rozloze 2,25 ha za zemědělským areálem.
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Z prostředků obce byla zakoupena výkonná dálkově řízená sekačka na
travní porosty, umožňující údržbu terénně náročných ploch. Dodání nového
dopravního automobilu pro SDH Letonice muselo být na žádost výrobce
přesunuto do I. pololetí příštího roku. Z objektivních příčin jsme rovněž změnili
termín realizace oprav sociálního zařízení ZŠ na prázdninové měsíce roku 2017.
Po započetí projekčních prací na opravě kanalizace, chodníků a zřízení
parkovacích stání v ul. Dražovská byl, po dohodě s SÚS Vyškov, změněn
termín realizace na rok 2017 z důvodu většího rozsahu prací spojeného
s přeložkou plynovodu, sloupu VN a úpravou příjezdové komunikace. Pro
výstavbu inženýrských sítí a komunikace v budoucí ulici Horany je podána
žádost o vydání stavebního povolení.
Ve sběrných místech v ul. Družstevní a ul. U Zbrojnice přibyly nové
kontejnery na ukládání drobného elektroodpadu a použitého potravinářského
oleje. Byla dokončena revize hrobů na místním hřbitově, v současné době je
k pronájmu 14 hrobových míst. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o tzv.
urnové hroby je zvažována možnost vytvoření místa pro zřízení skupiny těchto
hrobů.
Kabelové televizní vysílání – začíná zvyšování finančních nároků
dodavatelů televizního signálu a zároveň neúměrné požadavky na splnění
administrativních podmínek provozu KTV. Vzhledem k nutné obměně
technického vybavení vlivem změny způsobu přenosu tv signálu a vysílacích
frekvencí se jeví jako přijatelná cesta napojení obecní kabelové sítě na
centrálního providera, který smluvně zajistí kvalitu dodávky signálu do
domácností a centrálně lépe zvládne administrativní nároky. V současné době
zjišťujeme možnosti a nabídky.
Na jednání ZO č. 4 v roce 2015 bylo rozhodnuto zadat zpracování Plánu
rozvoje obce na období 2017 – 2022 odborné organizaci.
V I. pololetí letošního roku jste obdrželi dotazník s vysvětlujícím dopisem
a žádostí o zapojení se tímto způsobem do tvorby dokumentu. Dotazník byl
zpracován ve spolupráci pracovníků MAS Slavkovské bojiště a Masarykovou
universitou v Brně bez účasti obce. Z důvodu strojního zpracování byl opatřen
kódem a byl anonymní. V současné době je rozpracována II. verze tohoto
dokumentu, kam jsou zakomponovány návrhy zastupitelů. Materiál má cca 70
stran. Po jeho dodání bude zpřístupněn k seznámení občanům a NNO k diskusi a
doplnění.
Na jednání ZO č.4/16 byl schválen rozpočet obce na rok 2017.
K seznámení bude zveřejněn na úřední desce. Zde jsou patrny záměry a priority
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budování a oprav obecního majetku pro příští rok. Samozřejmě akce většího
rozsahu (budování kanalizace, vybudování přírodního koupacího biotopu apod.
jsou závislé na získání dotačních prostředků).
Závěrem Vám jménem svým i zastupitelstva obce přeji šťastné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2017.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Popis svatby v Letonicích
Zvaní: Týden před svatbou v neděli chodí po příbuzných a známých ženich,
nevěsta, mládenec a družice zváti na svatbu. Když vstoupí do bytu, pozdraví
všichni, načež družice hospodáře osloví: „Nemějte nám za zlé, že jsme do
vašeho domu tak všetečně vstoupili, mladá paní nevěsta vás pozdravuje, aji sám
ženich a my na místová nich, abyste se za ně nestyděli a dáli pán Bůh v pondělí
(nebo v úterý) do chrámu Páně je doprovodili. Kdyby vám taková potřeba se
stala a vy syna nebo dcerušku vdávali, anebo svůj stav po druhé nebo po třetí
proměňovali, tak oni vás do chrámu Páně doprovodí.“
Po tomto říkání podává hospodyně zvoucím buchty nebo chleba. Když
všichni příbuzní a známí jsou sezváni, pohostí nevěsta ženicha, družbu a drůžku
v bytě rodičů kávou a buchtami.
V den svatební: V den svatební sejdou se příbuzní ženichovi u ženicha,
příbuzní nevěsty u rodičů nevěstinných. Odtud pak starší drůžka jde k ženichovi
a mluví k němu takto:
„Nemějte mi to za zlé, že jsem do vašeho bytu tak kvapně vstoupila. Nejdu
sem z vůle své, ani z vůle vaší, ale z vůle jedné panny, která mne sem posílá vás
prosí, abyste se za ni nestyděli a se mnou šli, nebo již ta hodina se přiblížila,
kdežto ve fárním chrámu na vaše hlavy trnová koruna stavěna býti má.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“
Nevěsta se odprošuje.
Hudba se ženichem a drůžkou a s příbuznými ženichovými jdou do bytu
nevěsty. Rodiče nevěstiny sednou na dvě připravené židle, před které postaví se
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stolička, bílým šátečkem přikrytá, Družice přivede nevěstu plačící před rodiče a
mluví takto:
„ Vzácná a poctivá panno nevěsto, na jednou jsme vyrostly, na jednom šípku
jako dvě růže jsme vykvetly a dnes jako dvě růže rozpadneme se: já ve stav
svobodný vy pak ve stav manželský, kterýžto dnes vám přisouzen jest, Vzácní a
poctiví hosté, tato nevěsta mne na svou svatbu pozvala, abych já k jejím rodičům
několik slovíček promluvila. Tak já vás drazí rodiče prosím ponejprv pro Boha,
po druhé pro Pannu Marii, po třetí pro všechny svaté, abyste jí odpustili.“
Rodiče obyčejně neodpovídají, následkem čehož nastává krátká pomlka.
Družice mluví dále:
„Tak tedy, vzácná paní nevěsto na své oči vidíte, na své uši slyšíte, že prosba má
u vašich pánů rodičů nic platná není, tak tedy padněte na svá kolena a proste
sama, aby vám vaše vinna odpuštěná byla.“
Nevěsta poklekne na stoličku, prosí s pláčem rodiče za odpuštění, načež
rodičové dceru obejmouce, žehnají. Družice mluví dále:
„ Tak tedy, vzácná paní nevěsto, na své oči vidíte, na své uši slyšíte, že ne na
mou, ale na vaši prosbu vyslyšena jste, tedy déle neprodlévejte, na své rodiče
vesele se podívejte, do smrti na ně vzpomínejte, neb se ta hodina přiblížila, když
ve farním chrámu na vaše hlavy trnová koruna stavena býti má!“
Následuje průvod s hudbou do kostela. Po vdavkách jdou všichni na malé
snídání k rodičům nevěstinným. Potom jsou všichni do hostince, kdež tančí až
do 7 hodin večer.
U stolů: Večer k 7. hodině přijde vše k rodičům nevěstiným a zasedají ke
stolům (svatební hostině). Nevěsta sedá v rohu světnice, po pravé straně její sedí
družičky (kromě družičky starší), po levé usedává host, který vyniká humorem a
vtipem, aby svými šprýmy zarmoucenou nevěstu těšil. Nevěsta bývá smutná.
Starší mládenec se starší drůžkou obsluhují hosty. Nejprve přinese mládenec
velikou mísu (prázdnou) a upadne s ní přes práh a rozbije ji a všeobecného
smíchu. Pak teprve donese mísu s polévkou hovězí s nudlemi. Nevěstě předloží
obrácený talíř. Pak následuje maso. Nevěstě naloží kosti, čemuž se vedle sedící
šprim až nemálo směje a nevěstu si dobírá. Když pak donášejí se koláče, donese
prvou mísu drůžka s tímto proslovem:
„Tichoučko, páni hosté, tichoučko, až já k vám promluvím slovíčko,
slovíčko jedno nebo dvě, nebude to trvat na dlouho. Tato ctná a šlechetná paní
nevěsta vám všem dobrý večer přeje a z toho vyslouženého koláče vám daruje.
Nemějte jí to za zlé, že si tak malý koláč vysloužila, ona dále sloužiti nemohla,
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neboť po svým milým toužila a ho při svém stole míti chtěla. Až já se budu
vdávati, chci vám vše vynahraditi: Udělám hostinu velikou, zabiji kravičku
rohatou, slepičku drdolatou, husičku sedlatou, nachystám dvanáct mís, na deset
dám málo, na dvě nic. Kdo bude chtít na mou svatbu jít, musí si do kapsy chleba
vzít, aby mohl hladem dojít ještě mne vyživit. Podávám koláč z tučnosti zemové,
z rosy nebeské z jarního sluníčka a od milého Pána Boha darovaný a od
šlechetných kuchařek upečený a poctivé družičky na tento stolíček přinesený.
Páni muzikanti nahoru!“
Donáší se pivo, při čemž obyčejně zase mládenec s prvými sklenicemi
upadne. Družička seberouc věneček ženichův a nevěstin, vstoupí mezi dveře
hodovní světnice a mluví:
„Vzácní páni hosté, krásnou novinu jsem dostala, abych k Jeruzalému
pospíchala. Nedaleko města je tam krásná zahrádka Jeruzalémská, a v té
zahrádce je uvitý věnec a na tom věnečku zavěšených pár krásných slovíček. Tak
tedy já vás budu snažně prosit, aby jste mi dovolili k tomuto poctivému stolu
přistoupiti, bych já mohla své přání projeviti.“
Některá z družic nebo některý z hostů odpovídá:
„ Proč by jste ctná a šlechetná dívčino se nám nelíbila a s tímto věnečkem
domů odejít chtěla, vždyť já vám dovolím k tomuto poctivému stolu přistoupiti a
své laskavé přání vyjeviti.“
Na to drůžka starší:
„Tak tedy já již dále přistupují a tuto ctnou a šlechetnou nevěstu obdivuji. Vždyť
já jsem nemyslela, že by to ona byla, a já ji nepoznávám, po její hlavě září tak,
jako po uplakané tváři. Proč pak tak nevěsto smutná sedíte, nejíte ani nepijete a
sama se postíte ? Račte vesele pohlédnouti na tento věnec zelený, který je vám
dnes z Jeruzalémské zahrady přinesený. Neboť já jsem si pro vás takovou práci
dala při které jsem se velice unavila. Chodila jsem s družičkami po horách, po
dolách, po krásných zahradách. Když jsme do té zahrady vstoupily, kde ten
zahradník přebýval, ten se Kristu Pán jmenoval my jsme ho o to kvítí prosily, on
nám ho neodpíral, ale nám povídal, že dnes jednu krásnou růži vydal, ta že tak
krásná byla, sedá událost svátost se jmenovala, při které všichni přítomni jsme
byli. Když jsme do té zahrady vstoupily, kde tam zahradník přebýval, ten se
Kristus Pán jmenoval. My jsme ho o to kvítí prosily, on nám ho neodpíral, ale
nám povídal, že dnes jednu krásnou růži vydal, ta že tak krásná byla, sedmá
svátost se jmenovala, při které všichni přítomní jsme byli. Když jsme to kvítí
trhati počaly, divoké husy k nám doletěly s námi se zvaly a trhaly. My jsme jim
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povídaly, že potřebujeme kytičku a to Krista Pána matičku, tu že do tohoto stavu
potřebujeme, aby mezi vámi svornost a láska manželská byla. Tento věneček
není z růžiček, ale z bodavého trní a ze třech panenských perlí, které vy, vzácná
nevěsto ne v tomto věnečku ale ve svém srdéčku jste zachovala. Vy jste svým
rodičům takovou žalost způsobila, kteří se o vás starati, vás těžce vychovali Vy
jste svou nejdražší perlu před oltář Páně složila. Tak já vám tento věneček
daruji, a vy ho ode mne z lásky přijměte. Přeji vám štěstí, zdraví, Boží požehnání
a s vaším manželem radostné shledání, když se všichni sejdeme s tím nebeským
zahradním Kristem Pánem až na věky věků amen.“
Na to přistoupí k ženichovi a praví:
„A vám pane ženichu dávám tuto kytičku Ježíše Krista matičku, nebo že vy o tom
dobře víte, že stav manželský je nezrušitelný a na věky trvat bude. Jestli vy podle
toho zachováte, budete žíti v radosti s Kristem Pánem až na věky věkův amen“.
Nosí nevěstě do pšenice:
Když vše je v nejlepší náladě, přinese drůžka na talíři pšenici, postaví jej
před nevěstu, dá znamení písně hudebníkům (kteří bývají v síni domu) a tito
zanotí nápěv písně, potom zpívají všichni hosté.
Slova písně: Hrajte hudci vesele, hrajte hudci vesele ať se jí srdce zasměje, ať se
jí srdce zasměje. Hrajte hudci, hrajte jí, hudci hrajte jí, její tatíček nese jí, její
tatíček nese jí.
Při zpěvu dojde nejprve otec nevěstin, potom matka a sestry pak otec
ženichův, matka a sestry, potom ženich, družičky, strýčci, kmocháčci a ostatní
hosté. Dle toho se slova písně mění (Její matička nese jí, její bratříček nese
jí,…). Přicházejí ke stolu kuchařky se zavázanou rukou, na měchačce uvázaný
mají utěrák, v ruce mísu s vodou. Naříkají, jak prý se při vaření popálily a
opařily a prosí o dárek pro doktora. Podávají každému hosti mísu s vodou, do
které host vloží ruku a pustí nějaký peníz, načež utře ruce do utěráku. Hosté
sedí, až asi do 11 hodin, dílem hovoříce, dílem zpívajíce.
Zaznamenal v roce 1906 správce školy v Letonicích a nadučitel
František Věrný

Oslava Štědrého dne
Na Štědrý den k večeru chodí pastýř s děvčaty a hochy za zvuků hudby
dům ode domu zpívajíce koledy. Při tom hoši práskají bičem a zvoní zvonky.
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Pastýřka pak sbírá za průvodem dárky. Peníze, buchty a koláče. Když takto
projdou celou ves, uspořádá pastýř hochům i děvčatům za sebrané dárky
hostinu, záležející z čaje, kávy a buchet. V dřívějších dobách bývala jitřní v 12.
hodin v noci. Mládež tedy nešla spáti, než očekávala pastýře v noční pobožnosti
za besedování, zpívání koled a vypravování bajek a pověstí.
Poznámka správce školy Františka Švarného ve školní kronice v roce 1910.

Škádlivky z Vyškovska
Říkávalo se, že prvním Hanákem byl strýc Michálek z Hamiltonů, obce,
která je dnes součástí Vyškova. V těch místech sestupuje říčka Haná
z Drahanské vrchoviny do roviny. A protože Michálek míval první chalupu na
jejím levém břehu, tvrdíval o sobě, že je prvním obyvatelem této úrodné oblasti.
Už odedávna se zde hovořilo svérázným nářečím. Již Jan Blahoslav ve své
gramatice v roce 1571 charakterizoval řeč střední Moravy:
“Moravané, ačkoliv českým jazykem mluví, však ne tak pěkně a slušně
vyříkávají slov. Sedláci prostí, zvláště na Hané, naberouce některé litery hlaholu
plná ústa, jaks nezpůsobně mluví …“Praktickým doložením této “nezpůsobné“
řeči by mohla být škádlivka, kterou obyvatelé okolních obcí zlobívali Vážanské.
„Ho Vážan ho potoka hovázale hancikrista ho potenke ho hocha, ha hon se jim
hocaploval, hotekl jim do lesa.“
Podobným nářečím se mluvilo v minulosti i v Letonicích. Ještě v polovině
minulého století byla řeč s prvky hanáckého nářečí někdy slyšet při hovoru
starých obyvatel Letonic. Při takové řeči mohlo dojít k nedorozumění, jak o tom
svědčí povídačka od nás z Letonic.
To prý jeden náš hospodář koupil ve Slavkově židle a nařídil svému
pacholkovi „Francko,zajeť pro te sesle!“ - „Ha mám si na ně vzít petel?“ ptal
se čeledín. Nebylo se čemu divit, kdyš se židlím i syslům říkalo stejně.
Naši předci byli pro svoje nářečí často dobíráni, jak svědčí říkanka
„Hokolo kaplečke honěle se tře mešečke“. Touto průpovídkou nás letonické
žáky častoval pan učitel Kočenda na škole v Bučovicích. Možná si někteří
vzpomenete, jak vyprávěl o divadelním představení v Letonicích, kde herec
ztvárňující Krista na kříži na místo slovem “žízním“ požádal o vodu slovy „já
bech chtěl pét“.
Na svatého Mikuláše, patrona kostela, prý letoňáci pořádali průvod okolo
kapličky, v jeho čele kráčel chlapík, nesoucí na vidlích napíchnutou velikou
řepu. Všichni prý sborem vyspěvovali: „Ha te svaté Mikolášu, hopatruj nám
řepo našu, habe bela tak veleká, jak je ta napíchnutá“.
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Podobné problémy jako naši předci v dávnějších dobách měli i obyvatelé
sousedních vesnic.
Třeba obyvatelům Rašovic říkali „kozáci“ kvůli sběru těchto lesních hub.
Obyvatelům Maref se přezdívalo „paťaři“ protože zapřahali do povozů krávy
“patěny“. Lidé z Ivanovic na Hané byli pojmenováni „punčocháři“, protože
v obci pletli punčochy. Obyvatelům Němčan se říkalo „balóni“. Děvčata z této
vsi na sobě při cestách do Slavkova mívala tolik sukní, že byla nafouknutá jak
balón.
Ze školní kroniky a vlastního archivu zpracoval
Jiří Skokan

Základní škola
Slavnostní zahájení nového školního roku 2016-2017 proběhlo 1. září
2016 za přítomnosti žáků, rodičů, pedagogů a starosty obce. Všechny přivítala
nová paní ředitelka Mgr. Tamara Kuchtová. Tento den byl významný zvláště
pro 12 nedočkavých prvňáčků. Ti společně s rodiči po projevu pana starosty ing.
Jiřího Skokana radostně vkročili oficiálně do školy. Započali tím novou etapu
svého života. Žáci jsou na ZŠ Letonice vzděláváni podle programu Duhová
škola. Mají možnost vybrat si různé volnočasové aktivity – keramika, anglický
jazyk, volejbal, rukodělné kroužky Medvídci a Šikulky, a hraní na hudební
nástroje. K tradicím naší školy patří sběr starého papíru, který proběhl během
září. Žáci čtvrté třídy se zúčastnili výuky na Dopravním hřišti ve Vyškově.
Vyzkoušeli si jízdu na kole po složitých křižovatkách, uplatnili zde znalosti
z teoretické výuky v praxi. Krásný podzimní den žáci 3. a 4. třídy využili
k návštěvě zámku ve Slavkově u Brna. Prohlídka nás inspirovala k účasti
v soutěži Tajemství slavkovského zámku. Literární práce čtyř žáků 4. třídy byly
poslány porotě, která je bude vyhodnocovat. Deštivý, ale zajímavý říjnový den
jsme strávili v Archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště. Kromě skanzenu
jsme navštívili obří akvárium Živá voda, kde žáky zaujala skutečnost, dostat se
pod hladinu rybníka a pozorovat život sladkovodních živočichů. Neodolali jsme
možnosti prohlédnout si Velehrad. Po návratu z podzimních prázdnin se naše
škola proměnila ve strašidelný zámek. Žáci přišli v krásných kostýmech a celé
vyučování se neslo v halloweenském duchu. Literární soutěž Mýty a legendy
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z našeho kraje zaujala žáky 4. třídy, kteří přispěli texty a básničkami. Práce
Vojtěcha Urbance byla vyhodnocena paní knihovnicí jako nejlepší a tím se
dostala do krajského kola. Na začátku prosince prochází přes naši obec již
tradičně napoleonské vojsko směrem do Slavkova. Na pochod se celá škola těší,
žáci se mohou setkat s vojáky v dobových uniformách, prohlédnout si zajímavé
zbraně a dokonce se svézt na koních. Nejvíce se děti obávají a zároveň těší na
výstřel z děla. Mikuláš s andělem a čertem přišli přímo do školy. Každá třída
přednesla básničku a zazpívala píseň. V neděli 4. prosince jsme se sešli na
tradiční akci – Rozsvícení vánočního stromu na návsi. Při zpěvu koled,
vánočních písní a poslechu fléten jsme se přiblížili k Vánocům. Při vánočním
tvoření si žáci společně s rodiči vytvořili hezký vánoční stromeček a prožili
příjemné adventní odpoledne ve škole. Uvítali jsme instalaci zpomalovacího
prahu před budovou školy, která zajistí zvýšení bezpečnosti nejen našich žáků.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice přeje všem občanům
příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2017

Kouzlo Vánoc - ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Koncem listopadu už nastává adventní čas a to je zároveň doba, kdy děti i
dospělí cítí kouzlo blížících se Vánoc. I my v naší mateřské škole zachováváme
tradice, předáváme je dětem a umožňujeme jim zapojit se do všech vánočních
příprav. Na začátku prosince jsme se učili básničky a písničky o Mikuláši a
čertech, protože každoročně k nám přichází Mikuláš se svým doprovodem a
s nadílkou pro děti, které si na závěr s čerty zatancují a zařádí. V tomto čase také
vystoupili předškoláci na rozsvěcení Vánočního stromu a předvedli se se svým
vystoupením o sněhulácích v obecním domě. Jejich vystoupení bylo odměněno
z hlediště velkým potleskem. K předvánoční atmosféře ve školce nechybělo ani
cukroví, které si děti připravily, dárečky pod stromečkem a vánoční besídka pro
rodiče.
A na co se děti nejvíc těšily? Na Ježíška, který nám i letos naložil pod
stromeček spoustu krásně zabalených dárků. Každý z nás si ho představuje
jinak. A to je na tom to krásné … Nikdo neví, jak vlastně vypadá, ale všechny
děti v něj věří. Ježíšek je tak trochu zahalený tajemstvím, a tajemství
k Vánocům patří. Ve školce jsme se zeptali dětí, jak si takového Ježíška
představují a jaké dárky by si letos přály pod stromeček. Tady je několik
odpovědí:
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Lukášek:

Je velký a vousatý. Opravdický mobil a robota.

Filípek:

Je veliký a celý hnědý. Opravdický mobil a dinosaury

Julinka:

Má bílou barvu, leká se lidí a pak uteče. Kolečkové
brusle.

Dominiček:

Má červené břicho a modré kalhoty. Tablet a auto na
ovládání

Sárinka:

Je malý, ale ne moc tlustý. Činky a kolečkové brusle.

Přejeme všem lidem dobré vůle krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších
a do roku 2017 jen to dobré
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Letonice

Vážení spoluobčané,
TJ Letonice, i když fotbalově strádá dál, zvelebuje svůj areál a pracuje na
zlepšení fotbalových i volejbalových aktivit. Po jaře jsme museli z důvodu
nevelkého počtu dětí zrušit všechna žákovská i dorostenecká družstva. Zůstaly
tak jen 2 mužstva dospělých. Chlapci, kteří nám zůstali z mládežnických
družstev, se zapojili do tréninku v okolních jednotách, takže v Dražovicích
v přípravce máme 2 hochy, v přípravce v Bučovicích máme také 2 zástupce,
v Bučovicích v žácích jsou 2 hoši a za bučovický dorost hraje v současné době 6
našich odchovanců. Na jaře máme domluveno, že část domácích utkání sehrají
na našem hřišti, aby i naši fanoušci měli možnost si „Letoňáky“ prohlédnout.
B mužstvo jsme přihlásili do 4. třídy, kde podává průměrné výsledky a
drží se ve středu tabulky. Zapojují se nám naši bývalí mladí hráči, tak doufáme,
že se zvednou a budou okupovat třeba čelo tabulky. Změnili jsme termíny a
časy, aby se mohla mužstva doplňovat a abychom jsme mohli odehrát zápasy
bez problémů a to převážně kvůli počtu postavených hráčů.
Naše A mužstvo hraje okresní přebor a zatím je beznadějně poslední. Po
jaře nám odešlo 7 klíčových hráčů. Tento odliv se velkou měrou podepsal na
kvalitách hry v odehraných utkáních a na konečných výsledcích letošní tabulky
okresního přeboru. Snažili jsme se doplnit kádr převážně našimi odchovanci, ale
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ukázalo se, že našim mladým hráčům chybí ještě zkušenosti a kvality, které
získají až postupem času a snad se i pak zablýská na lepší časy našemu fotbalu.
Pokud chceme hrát dál okresní přebor, budeme muset na jaře sehnat
nějaké posily a věřit, že uděláme dost bodů na naši záchranu. Každopádně
výkony našich hráči se neodráží na práci na našem sportovním areálu. Během
podzimu jsme kompletně zrekonstruovali stávající tribunu, kde jsme vybudovali
i místa k sezení. V budově nových kabin jsme započali s dalšími pracemi na
dodělání půdních prostor. Dále jsme byli nuceni udělat na kabinách nový
elektro-rozvaděč.
Na podzim jsme uspořádali sběr železného šrotu a práce v areálu TJ jako
je sečení trávy, úklid nepořádku, tyto práce snad nemají konce. Do prací pro TJ
se zapojila i naše letonická mládež, která nám během letních prázdnin pomohla
a natřela všechna zábradlí a lavičky v našem areálu.
Volejbalové mužstvo čtvrtým místem ukončilo nejen sezónu, ale zároveň
i další působení v okresním přeboru, hlavně z důvodu odchodu některých hráčů
do vyšších soutěží, stěhování za prací apod. Oddíl se nyní zaměřuje na rekreační
sport, vedle volejbalu tradičně na tenis, nohejbal a jiné, ale hlavně na práci s naší
mládeží. Letos v létě se konal tradiční prázdninový turnaj v tenisu, jehož
vítězem se nečekaně stal pan Milan Adamík.
Od letošního podzimu byl nově pod vedením pana Jana Ježorka a Ivony
Mihalíkové založen volejbalový kroužek pro chlapce a dívky třetí až páté třídy.
Pro navýšení počtu mladých volejbalistů bychom tímto chtěli oslovit i
žáky šestých tříd. Je možné se ještě dodatečně přihlásit a to každý čtvrtek od
17 hodin přímo v tělocvičně naší ZŠ. Výjimku jsou čtvrtky, kdy mají děti ve
škole vyhlášeny jakékoli volno, nebo prázdniny.
Starší mládež a dospělé rovněž zveme k rekreačnímu sportování, ať už do
tělocvičny nebo v letním období na naše kurty. Škoda, že náš pečlivě udržovaný
volejbalový a tenisový areál je veřejností tak málo využíván, samozřejmě nejvíc
schází dřívější návaznost na koupaliště, bohužel, v současné době uzavřené a
chátrající. Závěrem bych chtěl jménem TJ všem našim hráčům, funkcionářům a
fanouškům poděkovat za práci odvedenou v letošním roce a i ostatním lidem
naší obce popřát příjemné prožití Vánoc a šťastný rok 2017.
Za TJ – předseda Michal Mihalík

13

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Z činnosti našich zahrádkářů
Starý rok pomalu opět končí a vybízí nás k hodnocení celoroční práce a
k vytváření plánů na rok nadcházející. Zahrádkáři v naší obci vykonali opět
dobrou práci a to jak pro děti a mládež, tak i pro občany. Na členské schůzi byla
tato práce také oceněna předsedou US Vyškov i starostou naší obce. Rovněž byl
na naši členskou schůzi pozván člen republikové rady včelařů a vedoucí včelařů
v naší obci pan Skokan Luděk, který po přednášce o včelách odpovídal na
dotazy našich členů. Jeho účast na schůzi byla velkým přínosem, neboť
zahrádkáři a včelaři musí spolupracovat, protože když nebudou včely, nebude i
žádné úroda na stromech. Proto zahrádkáři a včelaři apelují na všechny naše
občany, kteří provádí postřiky do květů, aby tyto prováděli až večer po 20.
hodině, kdy včely již přestávají létat, neboť v denní době při prováděných
postřikách dochází k velkému úmrtí včelstva a to 500 až 700 ks včel. Vzhledem
k tomu, že v naší obci je 6 včelařů, tak to činí 3.000 až 4.000 včel. Přes noční
dobu postřik na stromech zaschne a ráno již včelám neublíží.
I když letos na jaře byly ovocné stromy obsypané květy, dubnové mrazy
úrodu na jižní Moravě zničily z 80 %. Rovněž u jabloní květy pomrzly, a tak si
letos na zdravou šťávu muselo nechat zajít chuť mnoho občanů. Letos
zahrádkáři vymoštovali sotva 20 procent toho co v běžných sezonách.
Potěšitelné však je, že do Letonic jezdí moštovat i mnoho přespolních občanů a
to hlavně kvůli výtěžnosti, která je u plachetkového lisu až 75 % a rovněž cena
za 1 kg vymoštovaných jablek je z okolních moštáren nejnižší. Tento rok se za
podpory OÚ provedla v moštárně výmalba místnosti, natření všech okapových
svodů a střešních plechů, zakoupil se nový WC a zprovoznila se místnost WC.
Ve svém příspěvku nebudu dále vyjmenovat jednotlivé akce, které jsme
v roce 2016 vykonali, jako např. přednášky a soutěže u dětí na MŠ a ZŠ
s oceněním diplomů a věcných cen, zájezdy pro občany na květinové výstavy
Floria do Olomouce a Kroměříže apod., ale zmíním se zatím o 2 akcích, které
plánuje výbor ZO na rok 2017.
 Zájezd na jižní Moravu na exkurzi do společnosti SONNENTOR, jedná se
o rakousko-českou společnost, která má 105 zaměstnanců a zpracovává
ročně 300 tun bylinek v biokvalitě při výrobě bylinkových čajů a tyto
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vyváží do 50 zemí světa. Rovněž praží a balí 100% zelenou kávu
ARABICA v biokvalitě. Bylinné čaje i kávu možno nakoupit po exkurzi v
prodejně společnosti Sonnentor.
 Ve spolupráci se ZŠ uspořádat soutěž v malování na téma Zahrádka očima
dětí, nejlepší práce ocenit diplomy a cenami. Poté všechny výkresy dětí
prezentovat na výstavě ovoce, zeleniny a jiných výpěstků občanů Letonic,
která bude v měsíci říjnu 2017.
Vzpomínka
Zahrádkáři v naší obci pracují nepřetržitě již 52 let. Tak jako všechny
organizace procházeli obdobím rozkvětu a slávy a to v letech 1970 -1985, kdy
měli nejvíce členů, a to 119. Naopak největší krizi zažili v roce 2006, kdy stav
členské základny byl 18 členů a uvažovalo se dokonce o zrušení organizace.
V roce 2007 se přesto podařilo zvolit nový výbor, který pracuje dodnes téměř ve
stejném složení a postupně bylo přijato přes 30 nových zájemců, takže
k dnešnímu dni, tj. k 1. 12. 2016, činí stav naší ZO 48 členů.
Největší zásluhu na tom, že v roce 2006 nebyla organizace zahrádkářů
v naší obci zrušena, měl pan Vlach Jan, který byl členem organizace od roku
1965. Přes 30 roků pracoval ve výboru ZO v různých funkcích a přes 10 let
moštoval občanům jablka. V letošním roce nás však náhle a nečekaně opustil,
čímž zahrádkáři ztratili nejen člena, ale především člověka, jehož bohaté
zkušenosti a moudré rady jsme využívali ve prospěch zahrádkářského hnutí.
V letošním roce opustila naše řady i další členka, paní Rotreklová Drahomíra.
Čest jejich památce.
Nová vyhláška o kácení stromů
Připomínáme všem občanům, že vstoupila v platnost nová vyhláška
o kácení stromů, má č.222/2014. Vyhláška umožňuje kácení ovocných stromů
ve všech zahradách. U neovocných, okrasných či cenných stromů jsou naopak
předpisy přísnější. I majitelé RD musí u stromů s kmenem, který má obvod 80
cm ve výšce 1,3 m nad zemí požádat o povolení ke kácení. Za žádost se neplatí
žádný poplatek a úřady musí o povolení rozhodnout do 30 dnů.
Za výbor ZO ČZS Miroslav Skoupý,
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Naši myslivci
Život mysliveckého spolku se každoročně s přicházejícím podzimem
dostává do značných obrátek. Veřejnost to vidí jako zvýšený pohyb myslivců a
loveckých psů nejen v revíru, ale i při přesunu přes obec. Znamená to, že přišla
doba lovu drobné zvěře a z polí se ozývají výstřely z brokových zbraní.
Ale náš spolek od posledního vydání zpravodaje uspořádal akcí více.
Prvním z nich byly brokové závody uspořádané 20. 8. 2016 na střelnici
bučovického mysliveckého spolku ,,V hruškovém sadu´´, kde jsme spolu
s našimi hosty-kamarády změřili síly ve střelbě na asfaltové holuby
v disciplínách americký trap, lovecký parkúr a zajíc na průseku. Nejlépe se
dařilo Michalu Moudrému a Matěji Pospíšilovi, kteří se spolu rozstřelovali o
prvenství. V něm byl o jeden trefený terč úspěšnější druhý jmenovaný. Celá
akce byla ukončena posezením v přátelském kruhu přímo na střelnici.
Nedlouho po střelbách začala doba lovu drobné zvěře, hony na kachnu
divokou. Poprvé jsme se sešli 3. 9. 2016 ráno na honu a v průběhu září a října
jsme na společných lovech a večerních čekaných odlovili 148 ks kachny divoké.
Po žních je povinností každého dobrého hospodáře navést dostatečné
množství jadrného i dužnatého krmiva pro zvěř, které po žních zmizí většina
potravy. Pro drobnou zvěř Myslivecký spolek spolu s ZOD Letonice zajistil
obilné pozadky, pšenici i cukrovou řepu. A každý člen spolku si rozvezl krmení
pro svůj zásyp a krmelec z Cihelny, kde bylo přechodně uskladněno.
Od listopadu jsme začali lovit i zvěř bažantí a zaječí. Díky nízkým stavům
zajíce jej lovíme pouze ve velmi omezeném počtu. Stavy bažantí zvěře jsou
konstantní a podařilo se ulovit 86 divokých bažantích kohoutů. Dále se během 3
honů ulovily 3 lišky a jedna straka. Poslední letošní společnou loveckou akcí
bude již tradiční Štěpánský hon.
Stejně jako v letech minulých Vás všechny srdečně zveme na již tradiční
Myslivecký ples, který náš myslivecký spolek pořádá 14. 1. 2017 od 20 hodin
v sále Obecního domu v Letonicích. Bude pro Vás připraveno myslivecké
občerstvení, ukázka loveckého troubení, bohatá tombola včetně zvěřiny. K tanci
a poslechu bude hrát oblíbená kapela Kozlaňáci až do brzkých ranních hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
V letošním roce oslavil své 90. narozeniny pan Antonín Zourek. Jako
čestný člen našeho spolku se účastní snad každé myslivecké a lovecké akce,
kterou pořádáme. V říjnu jsme s ním v mysliveckém kruhu toto jubileum
oslavili. A ještě jednou přejeme Všechno nejlepší a mnoho elánu do dalších let!
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Za Myslivecký spolek Letonice – Matěj Pospíšil

Zpráva o činnosti jednoty Orel Letonice
Žijeme v době, kdy se více než kdy dříve uplatňuje pravidlo „sliby chyby“
a neplnění slibů je takřka módní záležitost. Jsme rádi, že Ti, kdo pozorně sledují
naše příspěvky, vize, plány a postup jejich uskutečňování, nám při pohledu na
doposud vykonanou práci dávají najevo, že jsme „jiní“ a oceňují, že se nám daří
plnit většinu toho, co bylo a je naše předsevzetí. Za prvé - dle časových a
finančních možností uskutečňovat tělovýchovnou činnost zejména pro děti a
mládež, vč. rozvoje doposud v Letonicích opomíjených sportů. A za druhé pokusit se dát co nejdříve do stavebně-technického a ekonomicky udržitelného
stavu objekt Orlovny a přilehlé pohostinství sv. Huberta, které jako jediné
v Letonicích je nekuřácké a prosté výherních automatů. Část z toho, co se nám
podařilo v letošním roce, je patrná z níže uvedených obrázků. Díky nově
pořízenému vybavení - novým stolům a polstrovaným židlím pro dalších 100
lidí, oponou jeviště a závěsy na galerii, ochrannými sítěmi, novou cvičebnou
bojových sportů, policemi do kuchyňky, velkoplošnou LED obrazovkou
s kvalitním ozvučením,… se podařilo nejen zkulturnit prostředí, ale navíc zajistit
komfortnější a víceúčelovější prostředí, které jako první ocenily maminky
s dětmi, které se po prázdninách přestěhovaly s klubem MÁaJÁ do „Orlího
hnízda“ z dosavadních prostor Mateřské školy.
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Že ne vše se podaří vždy podle plánu, tak o tom nás přesvědčil příklad na
říjen plánovaného společného výletu dětí a rodičů, který jsme byli nuceni
narychlo zrušit, neboť ZŠ o týden později chystala výlet pro děti do stejné
lokality. Nicméně náhradní podzimní rodinný výlet s krásným počasím na
Velehrad, na rozhlednu Sedma a do Aquacentra v Uh. Hradišti, kde se kromě
zábavy uskutečnily také výkonnostní zkoušky v plavání, vše vynahradil.
A co se týká sportovní stránky? V říjnu jsme tradičně zahájili
poprázdninovou halovou sezónu opět v klubech karate, florbalu, stolního tenisu
a badmintonu. Navíc oddíl stolního tenisu, pod vedení Ladislava Lokaje,
vstoupil úspěšně do soutěže okresního přeboru, kde družstvo ve složení - Dušan
Halouzka, Ladislav Lokaj, Martin Kuba, Miroslav Skokan a David Lokaj,
vybojovalo hned v úvodní podzimní sezóně vynikající 2 místo z 9 soutěžících
týmů. Gratulujeme. Mladí florbalisté v listopadu změřili opět své síly
s mužstvem Křenovic a předvedenou hrou si ověřili její vzestupnou úroveň, na
které mají podíl vedoucí oddílu - Daniela, Jirka a Matěj Pospíšilovi.
Oddíl karate dětí po celoročním cvičení 26. listopadu absolvoval
výkonnostní zkoušky, kdy 11 dětských karatéků dosáhlo prvního stupně, tzv.
8.kjů (bílý pásek), jedna účastnice pak 7.kjů (žlutý pásek) a v oddíle dospělých
pak složili zkoušky 4 karatékové 1x8.kjů, 2x7.kjů a 1x6.kjů (zelený pásek). Po
podzimním náboru pak přibylo dalších 10 nových dětských karatéků. Díky za
přípravu všech a za vedení oddílu karate patří ing. Kolozsimu, držiteli 3.kjů
(hnědý pásek). O dalších aktivitách jednoty a výkonech našich sportovců je
možné se dočíst zatím jen na nástěnce Orlovny s tím, že od příštího roku budou
spuštěny webové stránky.
Zveme Vás k zapojení se do sportování, buď v již zavedených klubech,
nebo v neformálních sportovních aktivitách veřejnosti v posilovně,
u zdravotního cvičení, při lukostřelbě, rekreačním badmintonu, ženském
florbalu, či tanečních pro dospělé, které se připravují na leden a únor 2017 a
zájemci se mohou již hlásit u Daniely Pospíšilové.
Za finanční podporu děkujeme Jihomoravskému kraji, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Obci Letonice, sponzorům a partnerům
naší jednoty. Klidné a požehnané vánoční svátky s dostatkem pohybu přeje
Rada Jednoty Orel Letonice
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Aktivity Procyonu ve druhém pololetí 2016
V minulém vydání LZ jsme informovali o připravovaných projektech
Draní peří a Tvořivý venkov. Oba dva projekty byly zahájeny a mnozí z Vás
s nimi máte osobní zkušenosti. Maminky při společném relaxačním vzdělávacím
programu a cca 40 dětí v dramatickém kroužku, při seznamování se
s rukodělnými znalostmi - uměním točení na hrnčířském kruhu, výrobě
pletených ozdob a košíků, nebo při ukázce práce s hliněnými omítkami při
opravě fasády klubovny, kdy mládež měla tak možnost se zapojit do návrhu a
vlastní výroby hliněných cihel pro připravovanou výstavbu hliněné zděné pece
na pečení chleba.
A abychom na jaře mohli vyzkoušet její funkčnost, pokračovali jsme s
dětmi ve vzdělávacích aktivitách, pro letošek zaměřených na oblast pečení.
Kromě vánočního cukroví, tedy také na zadělávání a pečení kváskového chleba,
prozatím v peci našich klubových kamen. Děti se shodly, že takový chléb ještě
v životě nejedly, ale také že si ho samy ještě nikdy nepřipravovaly. A o to nám,
nejen v našem projektu, ale ve všech našich aktivitách, jde především. Ukázat
dětem, že jsou toho samy schopny, předat jim zkušenosti a znalosti a podnítit
v nich jejich tvořivé umění a kreativitu. Věříme, že toto je cesta k záchraně
venkova, udržitelnosti a smysluplnému rozvoji
Ing. Jiří Pospíšil - předseda Procyon z.s.

MS ČČK Letonice v letošním roce
Od obnovení činnosti Červeného kříže v naší obci uběhlo už sedm let a při
pohledu na práci v roce 2016 konstatujeme, že jsme splnili široký záběr úkolů,
které jsme si vytýčili letos na začátku roku na naší valné hromadě. Bohužel
ubývá počet našich členů, to je ale v současné době trend v celorepublikové
situaci. Nás velmi těší skutečnost, že v Letonicích vyrůstají na ZŠ děti, které pod
vedením paní Věry Moudré mají o zdravotnickou problematiku zájem, úspěšně
se účastní zdravotních soutěží a snad v dospělosti převezmou štafetu ČČK.
V naší organizaci pracujeme s dětmi i ve formě besed a kroužků,
v neposlední řadě i při akcích, jako jsou odpoledne pro děti před prázdninami a
na začátku školního roku, kdy spolupracujeme i s dalšími letonickými
organizacemi.
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I letos jsme uskutečňovali tradiční návštěvy seniorů, které přinášejí radost
všem zúčastněným a obohatí nás po stránce zkušenostní i citové.
Dvě naše členky – paní Davidová Mirka a Kubíčková Marie byly
v květnu na ocenění za práci v ČČK účastny v Senátu ČR v Praze.
Pěknou akcí pro členy i naše příznivce byl letošní květnový zájezd do
Lednicko-valtického areálu, kdy jsme navštívili Janův hrad, projeli se lodí a
mohli jsme při krásném počasí sledovat harmonické spojení výtvorů člověka
s přírodou v krajinný celek, který patří od roku 1996 do seznamu významných
památek. Někteří z nás vystoupali i na minaret, všichni jsme si prohlédli krásný
lednický zámek.
V září nás paní Zachovalová zastoupila v Poděbradech na celorepublikovém setkání Klubů dárců krve.
V říjnu se sedm našich členek účastnilo týdenního rekondičního pobytu,
který byl letos uskutečněn Oblastním spolkem ČČK Vyškov v lázních
Luhačovicích. Využily jsme možnosti zlepšit si zdraví, utužit přátelské vztahy,
pobavit se, ale i poznat další kout Moravy výletem do Vizovic a exkurzemi
v likérce a ve sklárně nahlédnout do práce profesí, které v našem okolí nemáme.
26. listopadu naše MS ČČK uspořádala tradiční Kateřinskou zábavu.
Můžeme říci, že jsme se příjemně pobavili při osvědčené hudbě, i když počet
návštěvníků byl v porovnání s předcházejícími lety značně menší.
Na konci roku se členky ČČK podílely na řadě předvánočních aktivit
v obci, všem obětavým a ochotným členům děkuji za jejich podíl na naší
společné práci. Ta může být tak pestrá i díky dobré spolupráci s vedením MŠ a
ZŠ a při podpoře obecního zastupitelstva, za což zde také děkuji. A všem, naším
členům a podporovatelům, ale i ostatním spoluobčanům přeji pěknou sváteční
pohodu o Vánocích a do nového roku 2017 hodně štěstí a zdraví.
PhDr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení občané,
dovolte mi přiblížit vám činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
Letonice (dále jen JSDH) za uplynulé období.
Dne 8. 7. 2016 proběhlo vyčerpání nádrže v ulici Osvobození za účelem
vyčištění a zjištění stavu nádrže. Dočištění nádrže proběhlo dne 19. 8. 2016 a
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v měsíci říjnu byla nádrž za pomocí kolegů z Dražovic opět napuštěna. Nádrž
tak může bez problémů sloužit jako další umělé odběrné místo pro doplňování
požární vody do cisteren. Dne 2. 9. 2016 v 17:30 hodin byl jednotce vyhlášen
požární poplach za účelem požáru myslivecké chaty „CIHELNA“. Jednalo se o
prověřovací cvičení okrsku Křižanovice, kam spadají jednotky z Dražovic,
Hodějic, Křižanovic a Letonic a byla zapojena i jednotka z Bučovic. Součástí
prověřovacího cvičení může být i cvičné vyhlášení požárního poplachu, což byl
i náš případ. Opět jako minulý rok musím konstatovat, že připravení takového
cvičení je velice náročné.
Nastávající rok bude pro jednotku velice důležitý, jelikož bude pořízen
nový dopravní automobil. Úplně nová výjezdová technika zaparkuje
v Letonicích po téměř sedmdesáti pěti letech. Naposledy se kupovala
v Letonicích nová dvoukolová stříkačka v roce 1941, která je ve sboru dodnes a
čeká na renovaci. Nový
automobil se podařilo
získat za pomoci dotací
z Ministerstva
vnitra
ČR,
Generálního
ředitelství Hasičského
záchranného sboru a
Jihomoravského kraje.
Dofinancování vozidla
bude v režimu obce.
Nutno podotknout, že 2/3 z celkových nákladů na vozidlo se podařilo získat
z dotací. Veřejného výběrového řízení, které probíhalo v měsíci září, se
zúčastnily čtyři firmy. Cenově nejnižší nabídku podala firma AUTOEDER
Karlovy Vary s vozidlem Toyota Proace. Toto vozidlo splnilo i všechny
technické podmínky výběrového řízení a mohla se tak podepsat smlouva.
Vozidlo bude dodáno v první půli roku 2017 a bude slavnostně předáno jednotce
k užívání.
Dále bych chtěl občanům připomenout, že nastala topná sezóna a je
zapotřebí kontrolovat a pravidelně čistit komínová tělesa. Četnost těchto úkonů
stanoví nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat stanovené termíny je
povinností každého uživatele. Kontrolu spalinové cesty smí provádět jen
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
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kominictví. O výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný
doklad s razítkem a podpisem.
Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu
počtu požárů způsobených hořící svíčkou. Ta je součástí různých svícnů,
adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený oheň a je
potřeba s ním podle toho zacházet. Teplota hořící svíčky totiž může dosáhnout
teploty až 850 ºC. Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku:
 pečlivě volte místo, na které svíčku ukládáte. Svíčka by měla být
umístěna na stabilní nehořlavé podložce, která brání přímému kontaktu
hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem,
poličkou apod.),
 neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu,
 čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na
příbalovém letáku svíčky, případně aromalampy. Ne všechny svíčky je
možné nechat hořet samostatně, i když jejich vzhled a konstrukce
k tomu přímo vybízí. Ne všechny svíčky jsou také vhodné pro vnitřní
použití,
 hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy,
u kterých může dojít k vyvření hořlaviny na podložku. I krátká
nepozornost může mít za následek požár,
 dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou
svíčkou, zejména při hře dětí. Pozor je třeba dávat také na pohyb
zvířat, která by neměla zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě,
 před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně
uhaste,
 pokud je to možné, vybavte svůj byt či dům detektory kouře,
 tam, kde je to možné, nahraďte klasickou svíčku elektronickou. Vyšší
pořizovací cena se vám bohatě vrátí v pocitu bezpečí,
 v případě vzniku požáru „zachovejte chladnou hlavu“ a co nejrychleji
se ho pokuste uhasit. Využijte ruční hasicí přístroj, kbelík s vodou,
hydrant na chodbě apod.,
 vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek,
 pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
(Zdroj: www.hzsol.cz).
Za JSDH Letonice Ing. Michal Hrubý
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Ohlasy našich čtenářů
Moc se nám nelíbí…
Naše obec byla vždy hrdá na zedníky, a proto si dovoluji upozornit
následujícími snímky na mlat v ulici Úvoz. Tento stav bychom neměli trpět.
Občané se bojí, že, vzhledem ke stavu mlatu dojde k neštěstí. Dnes spadají
rozhodnutí o stavbách pod Městský úřad v Bučovicích, který by měl podobné
případy řešit.

Ludmila Navrátilová

Jedná se mnohem víc než jen o kus papíru. Jedná se o budoucnost
Letonic
Možná si někteří vzpomenete na obsah mého článku Ztráta identity..?, kde
jsem upozorňoval na fakt postupné ztráty venkovské a také letonické identity a
prosil jsem o to, abych se pokusili o uskutečňování souboru aktivit, vedoucích
ke zlepšení kulturní a přírodní hodnoty prostředí a k posílení identity
obyvatelstva k danému prostoru, např. při tvorbě strategického dokumentu
rozvoje obce.
Ne, že bych čekal okamžitý a výrazný obrat v uvažování a myšlení
zejména u kolegů zastupitelů, nicméně v koutku duše jsem doufal, že alespoň
nad některými náměty pouvažují a třebas je uplatní při svých návrzích v rámci
tvorby Plánu rozvoje obce na období 2017-2021 (PRO), který se projednával na
posledním, prosincovém zastupitelstvu a měl by stanovit vizi, kam chceme
Letonice za těch pár let dovést.
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Věděli jste o tom, že se takový materiál tvoří a je projednáván? Víte, že
hlavním podkladem pro zpracování tohoto dokumentu byl pouze dubnový
dotazník s názvem „Jak se žije v Letonicích“, kterého se zúčastnilo celých
13,1% tj. cca 131 občanů? Když k tomu přidám, dle mého názoru vedením obce
záměrné opomíjení názorů těch, kteří jako jedni z mála své názory sdělili a
vyjadřovali se např. ..ve prospěch potřeby využití volných ploch a nevyužitých
objektů ve stávající zástavbě, pro výstavbu chráněného bydlení pro seniory, pro
zřízení ordinace všeobecného lékaře, pro potřebu řešit špatné mezilidské
vztahy,.. nezbývá mi než konstatovat přetrvávající nemohoucnost a neschopnost
vedení obce, doplněnou snad o cílený zájem některých jednotlivců či skupin,
pouze na udržování nouzového, bezzměnového, tzv.“chodníkového“ stavu.
Uvědomujeme si, že tento stav uvádí naši obec a občany do izolace, do
přetrvávajícího propadu oproti ostatním obcím?
Na to, že tento sestupný stav je podporován zdánlivě nepodstatnými jevy,
bych chtěl upozornit příkladem starým pár dnů, … příkladem druhého
neúspěšného hlasování zastupitelstva o vyhlášce zakazující na území Letonic
provoz hracích automatů, který nejlépe dokládá fakt, kdy ze 14 zastupitelů
pouze 4 muži hlasují pro zákaz a ostatních 7 mužů a 3 ženy fakticky podpoří
další pokračování provozování automatů. Zdánlivě nepodstatné, jenže výchovný
dopad na budoucí generaci katastrofální. Jak můžeme na jedné straně jako
pedagogičtí pracovníci dětem ve škole vysvětlovat nebezpečí a závadnost
hazardních her a na druhé straně jako zastupitelé podporovat jejich provoz
v obci? Kde je profesní, zastupitelská a rodičovská zodpovědnost? Nevím
přesně, ale to je možné opravdu snad jen v Letonicích.
V takovém prostředí je ale vychovávána budoucí generace! Zamysleme se
i nad těmito skutečnostmi a zvažme, zda by nebylo od věci přečíst si návrh
Programu rozvoje obce Letonice, který bude vyvěšen na webových stránkách
obce a doplnit jej o Vaše připomínky, které by třebas mohly, pokud si na jejich
následné plnění dohlídnete, pomoci odstranit další závadné jevy, které ohrožují
zdravou budoucnost Letonic.
Ing. Jiří Pospíšil – zastupitel Letonic
Poznámka: Stejně jako v minulém čísle k podobnému článku poznamenávám je věcí každého čtenáře, aby zaujal vlastní stanovisko. LZ není určen pro
mediální výměnu názorů zastupitelů a jsem rád, že Ti, které minulý článek ing.
Pospíšila tzv. “zvedl ze židle“ upustili od zasílání svých názorů do Zpravodaje.
Jeho výroky „Obec s vedením bez slušného chování, morálky, odvahy, znalostí a
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vize“ z minulého článku nebo “nemohoucnost a neschopnost vedení obce
doplněnou snad o cílený zájem některých…“ jsou zavádějící a možná se i
někomu líbí.
Nebyl by problém odpovědět stejným způsobem a možná by se pisatel
dost divil a některé věci obtížně vysvětloval. Ale toto na stránky Zpravodaje
nepatří. Je dost zvláštní, že Ing. Pospíšil je na jednání ZO neustále proti většině
a pokud není schválen jeho návrh, je to špatně. A k tomu “chodníkovému
stavu“, nelze obec brát jen jako prostředek k získávání dotací, sledovat svoje
zájmy a o provoz a údržbu obce se nezajímat. Při zpracování Plánu rozvoje obce
(PRO) se nevycházelo jen z dotazníků, jak pisatel uvádí, ale také z dalších
obecních dokumentů (např. i z dotazníku Prevence kriminality, plánů a
vyhodnocení).
K dotazníku byl přiložen následující dopis (zde jej uvádíme na
vysvětlenou):
PROGRAM ROZVOJE OBCE LETONICE, Dotazník „Jak se žije v Letonicích“

Vážení občané obce Letonice,
zastupitelstvo naší obce rozhodlo o aktualizaci „Programu rozvoje obce
Letonice“ na období do roku 2022. Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by
měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení.
Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje obce vypracovat, je
nutná aktivní účast všech obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o
spolupráci v podobě vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své názory na
život v naší obci.
Jedná se o dotazník anonymní. Také Vás chci požádat, abyste dotazník
vyplňovali individuálně, každý sám za sebe, nikoliv jeden společný dotazník za
celou domácnost. Na druhé straně tohoto listu naleznete podrobné pokyny
ohledně tohoto dotazníku, který můžete vyplnit jak v papírové podobě, tak i na
internetu. Vyplněný dotazník v zalepené obálce můžete odevzdat do schránky
umístěné na obecním úřadě nebo na podatelně OÚ nebo je možnost jeho
vyplnění v elektronické podobě na webových stránkách obce do 30. 4. 2016.
Děkuji jménem zpracovatelů za čas, který vyplnění dotazníku věnujete,
těšíme se na Vaše názory.
Jiří Skokan, starosta obce
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Čas vánoční – čas setkávání, bilancování, čas dobrých předsevzetí
Již za několik málo dnů tu budou opět Vánoce – čas obdarovávání, milých
setkání s rodinou, přáteli. Je to také doba, kdy bilancujeme uplynulý rok. Zda se
nám podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali, nebo co je třeba ještě dokončit.
Jedna z mnohých akci, která se nám v uplynulém roce podařila, bylo podzimní
setkání se staršími občany. Chtěla bych touto cestou poděkovat učitelkám a
dětem z mateřské školy za jejich vystoupení, které bylo velmi pěkné. Žáci
základní školy zase udělali radost vlastnoručně vyrobenými dárky. Letos toto
setkání zpestřil svým vystoupením pan Josef Bouda a pan Radek Verner.
Potěšili především písněmi Karla Gotta a evergreeny z minulých let. Doplněním
celé akce byla výstava fotografií nazvaná „Tak šel čas“. Mnozí z účastníků
setkání se na snímcích poznávali a rádi si na dobu minulou zavzpomínali. Také
panel s názvem Letonické lípy vzbuzoval velkou pozornost. Tato výstava byla
přesunuta do místní knihovny, kde si ji můžete do konce roku prohlédnout.
Važme si tohoto setkávání, kdy máme možnost projevit našim starším
spoluobčanům svůj vděk za jejich práci, za jejich životní zkušenosti a milý
úsměv, který je pro nás tou největší odměnou. Děkuji všem, kdo nám pomohl
tuto akci uskutečnit. Těšíme se, že se se všemi setkáme zase příští rok. Ať je ten
rok úspěšný a pohodový.
Krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku přeje
Věra Moudrá za kulturní komisi

Poděkování
Děkuji radě obce za zhotovení skříňky pro umísťování smutečních
oznámení.
Paní Marie
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Knihovna Letonice si pro své malé i velké čtenáře
Příjemným zážitkem byla beseda s cestovatelem a musherem
Vladimírem Páralem. Poutavě vyprávěl o svých cestách se psím spřežením po
severských zemích.
Tradiční bylo nocování malých čtenářů v knihovně, tentokrát věnované
700. výročí narození Karla IV. Soutěžní úkoly a hry byly sestaveny tak, aby se
týkaly tématu Karla IV. a jeho doby. Noci s Andersenem se letos zúčastnilo
29 dětí. V průběhu večera čekala děti spousta soutěží a her, opékání středověké
speciality, zakončená pasováním na rytíře samotným Karlem IV. Díky
spolupráci se školou a obcí bylo možné program zpestřit i o venkovní aktivity a
přespání v tělocvičně. Věřím, že i Noc s Andersenem se opět líbila. Všem
malým čtenářům, kteří se letošního ročníku nezúčastnili, vzkazuji, choďte do
knihovny a hlavně ČTĚTE – Noc s Andersenem je především odměnou pilným
čtenářům.
V tomto roce nechyběla ani pravidelná "Čtení v knihovně" na téma
"Láska" doplněná červnovým tématem "Přátelství " pod vedením Evy Míčové,
ta zavedla děti i dospělé do světa knih, tvoření a her. Poslechly si čtený příběh,
užily si legraci při soutěžích, a to všechno s kamarády v zázemí knihovny. Tyto
akce byly velmi zdařilé hlavně díky spolupráci s paní Evou Míčovou, Sylvou
Lokajovou Renatou Dostálovou a Petrou Vodákovou, které věnovaly svůj volný
čas a energii a ochotně pomáhaly.
Stalo se již tradicí, že naše malé prvňáčky každoročně pasujeme na
čtenáře. Letos tomu nebylo jinak. Naší knihovnu v tento slavnostní den
navštívily pohádkové bytosti v podobě brněnského draka, loupežníka
Babinského, šaška Bora a rytíře Radvíta. Po přečtení „Slibu čtenáře“ a
pasováním pravým mečem si každé dítě odneslo pamětní list a knihu pro
prvňáčka jako upomínku na tento den.
V říjnu proběhla v knihovně beseda se spisovatelem a cestovatelem
Arnoštem Vašíčkem, autorem filmových a televizních scénářů jako např.
Ďáblova lest, Strážci duší a mnoha dalších.
Ve všech knihovnách Jihomoravského kraje byla na začátku září
vyhlášena literární soutěž pro děti a mládež na téma „Mýty a legendy mého
kraje“. Zaslat povídku, pohádku, esej či básničku na motivy legend a pověstí
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skutečných či vymyšlených mohlo každé z dětí. Do projektu se přihlásila i naše
knihovna. Soutěž probíhala ve dvou věkových kategoriích 6-9 let a 10-18 let. Do
soutěže se přihlásilo sedm dětí z místní základní školy a jedna žákyně z primy
Gymnázia v Bučovicích. Výherce z každé kategorie postoupil do krajského kola.
Vítězové soutěže byli odměněni vstupenkami do VIDA centra a divadla Polárka.
Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu
24. 11. 2016 v Obecní knihovně. V kategorii 6-9 let vyhrál Vojtěch Urbanec Kouzelná hůlka, žák 4. třídy ZŠ Letonice, v kategorii 10 - 18 let vyhrála
Veronika Dostálová - Věneček z kopretin, žákyně primy Gymnázia
v Bučovicích.
V adventním čase, v době přípravy na vánoce, proběhla v naší knihovně
výstava vánočních dekorací a fotografií „ Tak šel čas“. O výstavu fotografií se
zasloužila kulturní komise obce Letonice. Akce měla velký úspěch.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci akcí
knihovny. Přeji všem krásné vánoce a do nového roku hodně zdraví a mnoho
úspěchů v novém roce.
Ilona Ficová, knihovnice.

Společenská statistika obce Letonice 2. pololetí 2016
Narození
Úmrtí

8
6

Sňatky

4

Počet obyvatel obce Letonice k 31. 12. 2016 je 1396.
Lenka Liberová, matrikářka

JUBILANTI ROKU 2017
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,
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který v roce 2017 oslaví své životní jubileum - 80 let, 85 let, 90 let, 91 let a
poté každý rok nebo Zlatá svatba 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, vše nejlepší,
pevné zdraví a životní elán.

Obecní úřad informuje…
 Zastupitelstvo Obce Letonice na svém zasedání dne 7. 12. 2016 schválilo
místní poplatky na rok 2017:
za psa
za KTV

120,- Kč
120,- Kč/měs

za TKO
stočné

450,- Kč/os
30,- Kč/m3

Zjednodušený rozpočet obce na rok 2017 – výdaje
Položka

Členění

Pěstební činnost
Silnice
250000
Dražovská
1000000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50000
400000
proj. dokumentace chodníky a stání
1000000
realizace-chodníky a stání - Dražovská
rekonstrukce chodníku ul.Bučovská / ul Družstevní 1000000
400000
zpevnění polních cest v majetku obce

Částka
celkem
20000,00
1250000,00
2850000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Dražovská
Mateřské školy
oprava WC
První stupeň základních škol
oprava WC
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost a rekreace (kof.)
činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství / provoz /
Veřejné odvětlení
rozšíření veř.osvětlení EFEKT
Pohřebnictví
oprava marnice + WC
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
ŽLaP
SO Větrník
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadu
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální pomoc….
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana-dobrovolná část
hasičské auto
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace

1100000
1000000
680000
50000
1300000
500000

100000
800000
500000

250000
750000
20000
200000

2122000
28000
50000

25000
350000

70000,00
2100000,00
730000,00
1800000,00
0,00
200000,00
10000,00
500000,00
40000,00
200000,00
100000,00
1300000,00
50000,00
250000,00
1000000,00
0,00
220000,00
20000,00
20000,00
2200000,00

30000,00
600000,00
10000,00
120000,00
100000,00
20000,00
5000,00
375000,00
1000000,00
1800000,00
15000,00
60000,00
410000,00

19475000,00
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2017

14. 1.

Myslivecký ples

28. 1.

Obecní ples

25. 2.

Tradiční ostatky

25. 3.

Divadelní představení Lakomec

30. 4.

Slet čarodějnic

1. 5.

Prvomájové dopoledne na hřišti TJ Letonice

8. 5.

Vycházka na Větrníky

14. 5.

Den matek

10- 1. 6.

Antonínské hody

24. 6.

Zahájení prázdnin

2. 9.
18. 11.

Lampionový průvod-ukončení prázdnin
Kateřinská zábava

1. 12.

Pochod čertů

3. 12.

Rozsvícení Vánočního stromu na návsi
Česko zpívá koledy
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Letonice ve fotografiích (z výstavy v obecní knihovně ze 4. 12. 2016)
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I v Letonicích dne 14. 12. 2016 Česko zpívalo koledy
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Na počátku roku 2017 můžete očekávat
v našem Obecním domě následující společenské události

Myslivecký PLES
14. ledna 2017 ve 20 hodin
Hrají KOZLAŇÁCI

Obecní ples
28. ledna 2017 od 20 hodin
ve všech prostorách Obecního domu

Hraje Classic KROMĚŘÍŽ
Ukázka společenských tanců žáky
Taneční školy z Vyškova

TRADIČNÍ OSTATKY
25. února 2017 ve 20 hodin
Občerstvení na všech akcích je zajištěno,
všichni občané jsou srdečně zváni
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