červenec 2017

Hezké a klidné prázdniny našim dětem a krásnou
dovolenou všem občanům Letonic
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
vítám vás v letních prázdninových měsících a prostřednictvím prvního
letošního vydání Letonického zpravodaje si dovolím sdělit stručné informace z
dění a činností v obci.
V závěru roku 2016 byly schválením rozpočtu na letošní rok stanoveny
aktivity a akce připravované k realizaci. Z loňského roku to byla již započatá
výměna svítidel veřejného osvětlení včetně výměny rozvaděčů, revize a
instalace inteligentního způsobu ovládání v rámci dotačního programu EFEKT.
Dále byla zpracována projektová dokumentace “Oprava toalet ZŠ Letonice“.
Firma vybraná výběrovým řízením zahájí stavební práce ve druhém
prázdninovém týdnu, termín ukončení je stanoven na poslední týden měsíce
srpna. V současné době je dokončována II. etapa opravy chodníku v ulici Školní.
Současně probíhá oprava komunikace a položení asfaltového koberce v ulici U
Koupaliště. Zde bylo rozšířeno vydlážděním sběrné místo o 1 ks kontejneru na
plastový odpad. V rámci otevření 3. třídy v MŠ Letonice a následně zřízení
výdejny jídel a jídelny v ZŠ započaly v obou budovách stavební práce.
V ulici Družstevní byla opravena fasáda budovy zahrádkářů a dále se bude
pokračovat v úpravě prostranství před moštárnou a prostranství vedle sběrného
místa odpadů.
V investiční akci “Ulice Dražovská“ byla dokončena projektová
dokumentace a podána žádost o územní rozhodnutí. Předmětem je vybudování
zpomalovacího ostrůvku, oprava kanalizace s následnou opravou chodníků,
vozovky a zbudováním míst pro parkování vozidel. Doufám, že administrativní
vyřizování akce se nebude komplikovat a ještě letos se podaří alespoň část prací
uskutečnit a obyvatelé ulice Dražovská se konečně dočkají nového chodníku.
Plánovaná oprava kanalizace a chodníku v části ulice Nová se připravuje.
Další investiční akcí, která je dlouhodobě rozpracována, je budování
infrastruktury a příprava nových stavebních míst v lokalitě Horany II. Tato akce
je stále provázena technicko-administrativně-majetkovýni problémy. Kdo něco
podobného někdy řešil, dovede si představit, kolik jednání, sepisování,
cestování, atd. toto vše obnáší. K řešení byla vytvořena komise složená ze
stavebních odborníků, ekonomů a zastupitelů, která předložila návrh dalšího
stavebně-technického postupu a finančních záležitostí. Rovněž jednání s majiteli
pozemků spějí k dohodě. V současné době je vydáno povolení k výstavbě
kanalizační a vodovodní sítě, akci je možno finančně zabezpečit a snad se podaří
i realizovat.

3

Jednáním ZO č. 1/17 byl schválen „Program rozvoje obce“, který byl
zveřejněn na úřední desce a v tištěné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Jedná se o rozsáhlý materiál, ze strany občanů nebyl připomínkován a nevzbudil
zájem.
Dále byl Radě obce uložen úkol jednat o možné koupi nemovitosti
č.p. 26 na ulici 1. máje v Letonicích za účelem možnosti budoucí výstavby
objektu pro potřeby obce, bydlení nebo zázemí technických služeb. Vzhledem
k vysoké ceně objektu, neodpovídající realitě, bylo od záměru upuštěno.
Jednáním ZO č. 2/17 byl vybrán zájemce o koupi sítě KTV firma ITSELF
Brno. ITSELF je specializovaný provider, nabízí napojení do páteřního
kabelového televizního systému, čímž by došlo ke zvýšení kvality příjmu při
zachování a rozšíření stávající programové nabídky včetně infokanálů a zřízení
tzv. lineárních služeb (možnost zpětného sledování programů), atd. Toto
nabízené řešení neklade nároky na úpravu domovních televizních rozvodů a je
cenově přijatelné.
Obec obdržela pro modernizaci knihovny dotaci na výměnu a doplnění
stávajících knižních regálů za nové, pojízdné.
Z dalšího dotačního titulu bude zakoupen malý zahradní traktor pro
údržbu zelených ploch a zajištění obslužných prací v obci. Koncem měsíce
června byl dodán nový dopravní automobil zn. TOYOTA pro místní SDH Letonice.
Naši hasiči tak budou mít poprvé za dobu existence zcela nové vozidlo.
V současné době jsou podány dvě žádosti o poskytnutí dotačních
prostředků na realizaci pozemkových úprav, záměrem je zpevnění polních cest
a výsadba stromů v katastru obce.
V květnu byla zkolaudována záchytná vodní nádrž za zemědělským
areálem. Účelem je zadržení vody v krajině. K jejímu provozu je vydán řád
stanovující trvalý odtok vody. Údržbu a sečení zeleně v tomto roce zajišťuje
zřizovatel, který rovněž tak zajistí výsadbu uschlých stromků.
V rámci veřejně prospěšných prací byla obci nabídnuta 3 pracovní místa.
Z řad letonických občanů se je nepodařilo obsadit. Podařilo se získat pouze
jednoho pracovníka, který dojíždí ze sousední obce. Práce tak zajišťují pouze dva
zaměstnanci a jeden pracovník VPP.
Pro vyřešení dopravní situace v obci byla zpracována studie, která
neutěšený stav parkování vozidel řešila zavedením jednosměrného provozu
v ulicích. Tento návrh nebyl přijat a problém parkování vozidel přetrvává. Stání
na pozemní komunikaci je taxativně upraveno zákonem č.361/2000 Sb.
Vzhledem k šířkovým poměrům místních komunikací v obci je aplikace
ustanovení zákona téměř nemožná. Proto vás žádám při parkování vozidel o
toleranci a ohleduplnost. Ještě k parkování vozidel na chodnících. Dostávám
dotazy, zda chodník je pro chodce nebo pro vozidla. To souvisí s parkováním
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vozidel před domy a na vjezdech do domů, přes které prochází chodník.
Parkující vozidla brání chodcům v řádném užívání chodníků, kdy tito, mnohdy
maminky s kočárky, občané ve vysokém věku nebo malé děti musí kvůli
parkujícím vozidlům vstupovat do vozovky a jsou tak ohrožováni na zdraví nebo
i na životě. Tito řidiči se dopouštějí porušování zákona o silničním provozu.
Chodníky jsou součástí vjezdu a šířkové uspořádání neumožňuje parkování na
vjezdech domů. Navíc vozidla brání strojnímu čištění a zimní údržbě chodníků.
Stání kolmo k chodníku je možné pouze v případě, že vozidlo nestojí ani
částečně na chodníkovém tělese. Někteří občané se snaží situaci řešit
zbudováním parkovacího stání. Je to řešení, ale zároveň je to daň motorismu na
úkor zeleně v obci. O povolení zřídit stání je možno požádat, informace najdete
na webových stránkách obce. Je nutno počítat s tím, že povrch musí být
vydlážděn z rozebíratelných dlaždic a musí být zajištěno vsakování vody. V
případě poruchy inženýrských sítí musí majitel strpět rozebrání dlažby.
Parkování na místech, kde to zákon umožňuje, je možné pro všechny
řidiče bez ohledu na to, zda se zpevněná plocha nachází před jejich domem či
nikoliv. Řidič musí dodržet zákonnou povinnost, nesmí parkovat před vjezdem
nebo vstupem, aby vlastníkovi nebránil v řádném užívání vjezdu. V žádném
případě není povoleno parkování na zelených plochách veřejných prostranství.
Možností je parkování na dvorech nebo v průjezdech domů, jak tomu dříve
bývalo. Toto řešení již není v kompetenci obce.
Z těch méně příjemných informací ještě uvedu, že někteří z našich
spoluobčanů stále využívají veřejné kompostéry jako kontejnery na odpad a ti
otrlejší vhazují do speciálně určených nádob různé produkty, které tam nepatří
(např. uhynulá domácí zvířata, stavební odpad, apod.).
Časté jsou stížnosti na chování starších dětí a mládeže na dětských
hřištích a veřejných prostranstvích. Zvláště na novém dětském hřišti mezi areály
TJ a Procyonu si rodiče malých dětí stěžují na arogantní chování dospívajících a
na ZO byl vznesen návrh na odstranění dřevěného přístřešku. S tím souvisí
rušení nočního klidu v obci hlukem. Žádám provozovatele pohostinství o
dodržování zavírací doby, zvláště vzhledem k provozu “zahrádek“. Návštěvníci,
při pozdějším odchodu pamatujte na to, že v noci se i normální hovor, popř.
smích, jeví jako více hlasitý a ruší ostatní.
V uplynulých šesti měsících bylo uspořádáno několik kulturních,
společenských, sportovních a osvětových akcí. O některých vás podrobněji
informují v tomto zpravodaji pořadatelé, za jejich nezištnou práci jim děkuji.
Zároveň děkuji všem, kteří se podílí na chodu obce, přičiňují se o pořádek
a starají se o okolí svých domů. Stárkům děkuji za hezké uspořádání letošních
Antonínských hodů.
Všem přeji pohodové prožití léta a hezkou odpočinkovou dovolenou.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Konec the Four Friends z Dražovic. Potom vznikli Supertíci
v Letonicích
Na okraji brněnské městské části Černá pole bydlel se svými rodiči student
Střední průmyslové školy stavební Jaroslav Smejkal (*1948). Smejkalův otec
byl rodákem z Letonic, a tak často s rodinou navštěvoval své rodiště. Tam také
přebýval příbuzný Smejkala mladšího Stanislav Smékal (*1950). Dědečci obou
jejich otců byli bratři. Pro nepozornost při zápisu do matriční knihy mají každý o
trochu jiné příjmení. Smejkal později za svým vlastníkem jezdil a mohl s ním
tak spřádat plány na vybudování bigbítové skupiny. Byly prázdniny roku 1965,
Smékal ukončil základní školní docházku a byl přijat na Střední průmyslovou
školu elektrotechnickou v Brně. Vize o bigbítové skupině se začala naplňovat
seznámením s mládenci ze sousedních Dražovic, středoškolákem Václavem
Hálou (*1948) a Silvestrem Milerem (*1950), který rovněž právě vyšel základní
školu. Všechna místní mládež i ta z okolí se setkávala především na
dražovickém koupališti. Tamní hospoda se vyznačovala, tehdy u nás ojedinělou,
„západní“ vymožeností. Ve výčepu byl nainstalován originální Jubox s našimi i
zahraničními gramodeskami. I toto zařízení, ze kterého po vhození koruny
mohly tryskat zvuky elektrických kytar, podněcovalo čtveřici jinochů
k bigbítové činnosti. Brzy došlo na rozdělení hudebních funkcí. Smékalovi pro
jeho zručnost připadla první kytara a Smejkalovi druhá. Baskytary se ujal Hála a
nejagilnějšímu členu Milerovi byla svěřena bicí souprava. Oba bratranci měli
také na svých bedrech zpěv.
Hudební repertoár byl složen z instrumentálních kytarových skladeb a
písniček pražského Petra Nováka a přerovského Pavla Nováka, Olympic z Prahy
a podobných. Dnes se jen těžko věří tomu, že například píseň od Olympicu
z roku 1965 “Dej mi víc své lásky“ v interpretaci i jiných bigbítových skupin
tehdy vyznívala pro nadšenou mládež stejně, jako nedostupný „západní“ hit.
Hrála se dlouhou dobu jednou týdně v pořadu Mirky a Jiřího Černých „Dvanáct
na houpačce!. Mimo „houpačky“ se v Československém rozhlase snad ani
nevysílala. Ale jinak byla k mání na gramofonovém „singlu“, ale jen pro ty
šťastnější, na které se v obchodě s hudebninami dostalo. Snad to byla místní
Osvětová beseda, nebo jiná kulturní organizace, která pro nově vzniklou
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bigbítovou skupinu udělala něco, co ji mohli ostatní bigbíťáci závidět.
Postoupila čtveřici mladých hudebníků bicí soupravu po tanečním orchestru a
zakoupila elektrické kytary, zesilovače a mikrofony. Na samotné členy nově
vzniklé hudební skupiny, která si dala do záhlaví název The Four Friends, zbyla
výroba reproduktorových beden.

Bigbít The Four Friends z Dražovic
v roce 1967
Zleva: Václav Hála, Jaroslav Smejkal,
Silvestr Miler, Ilona Sobotková a
Stanislav Smékal

Zkoušet se začalo v sále zmíněné hospody. A sobotní, nebo nedělní
odpolední takzvané “taneční čaje“ tam bigbítová skupina provozovala také. To
bylo v době, kdy pracovní týden měl ještě šest dnů a na šest hodin se chodilo do
zaměstnání i o sobotách. Za dobu existence bigbítu The Four Friends si její
členové zahráli nejméně na dvou místních silvestrovských zábavách. Mimo
vystupování na dražovických „čajích“, zajížděli i do okolních vesnických sálů.
Například, když se uvolili vystoupit na zábavě v Němčanech, tak domů do
Dražovic a Letonic to měli pěšky v noci přes hodinu. Druhý den jim kamarád
autem převezl nástroje a aparaturu. Asi po roce mezi sebe členové bigbítu přijali
zpěvačku Ilonu Sobotkovou. To se hudební repertoár rozšířil například o
písničky známé z přednesu Marty Kubišové. Na podzim roku 1967 Smejkal a
Hála narukovali na tehdy povinné dva roky vojenské prezenční služby.
Bigbítová skupina The Four Friends z Dražovic se rozpadla.

Bigbítová skupina Supertíci v roce
1970
Zleva Josef Streit, Jaroslav Smejkal,
Lubomír Konrád (není vidět za bicími),
Josef Rýzner a Jiří Kohoutek.
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Josef Rýzner, Anna Rýznerová a
Jaroslav Smejkal ze Supertíků

Smejkal v Žižkových kasárnách ve Znojmě založil bigbítovou skupinu,
kde zaujal místo zpěváka a doprovodného kytaristy. Brzy začali hudebníci
vystupovat v důstojnickém klubu a v letních měsících hráli v parku při stadionu
ve Znojmě. V roce 1968 se tato bigbítová skupina účastnila celostátní soutěže
ASUT. Na podzim roku 1969 se Smejkal navrátil z vojenské služby přímo do
Letonic za rodiči, kteří se tam mezi tím nastálo přestěhovali. Právě v tom čase
v Letonicích inicioval budoucí baskytarista Jiří Kohoutek (1948) založení
bigbítové skupiny. Zvláštností u něj byla skutečnost, že na kytaru hrát neuměl a
v Brně docházel na hodiny výuky. Měl velice dobrý hudební sluch i cit a
dokázal se v krátkém čase vypracovat na fundovaného baskytaristu. Ke
Kohoutkovi se přidružil v blízkých závodech UP Bučovice zaměstnaný, velice
slušně hrající kytarista, Josef Streit. Přizvali také Jaroslava Smejkala na beglajt a
sólový zpěv. Za bicí soupravu zasedl Lubomír Konrád z Bučovic, kterého po
delším čase vystřídal Jaroslav Petera.
Hned v prvopočátku se k ostatním hudebníkům přidala zpěvačka Anna
Rýznerová a její bratr klávesista Josef Rýzner. Na důkaz, že to s muzikou myslí
vážně, se Rýzner zatížil u tehdejší Československé spořitelny dvanácti tisícovým
úvěrem na zakoupení východoněmeckého klávesového nástroje značky
Vermona. Elektrofonické kytary a zesilovače jim poskytly UP Bučovice.
I ostatní členové bigbítu museli sáhnout hluboko do kapsy. Pořídili
magnetofonové zařízení na zvukový efekt hal a dozvuk model Echolana a
především tři na tu dobu kvalitní mikrofony polské značky Uher, vyrobené
v licenci některé „západní“ firmy. Byly pořízeny za tuzexové poukázky (bony)
získané na „černém“ trhu a směněné za zboží ve stejnojmenném obchodě. Po
domluvě s vedením závodu UP Bučovice tam byly vyrobeny reproduktorové
skříně. O to, že byla zvuková aparatura vždy perfektně připravená, se zasloužil
bratr sólového kytaristy Jaroslav Streit. Jeho zásluhou mohly ve skladbách
zaznít jím vyrobené kytarové efekty boosteru a wah pedál. V devětašedesátém
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roce již prakticky neexistovala masová organizace Československý svaz
mládeže, který nahradily různé mládežnické organizace. Na vesnicích to byla
především Juvena – svaz zemědělské mládeže. A ta si vzala nově vzniklou
bigbítovou skupinu pod svá „křídla“. V důsledku převahy dívek pohybujících se
kolem členů nově vzniklé bigbítové skupiny, se vžil jimi navržený název
Supertíci. Bigbítová skupina Supertíci pokračovala v nastoleném hudebním
trendu The Four Friends z Dražovic. Prezentovala se českými, vesměs
bigbítovými písničkami, různých našich původních interpretů. Sklízela se svým
hudebním repertoárem značný úspěch, nejen v mateřských Letonicích, ale i
v širokém okolí, ale hlavně v pravidelných nedělních odpoledních tanečních
„čajích“ v Bučovicích. Jejich největší předností byly perfektně zvládnuté
vícehlasé vokály.
Po třech letech se činnost Supertíků naplnila a to především proto, že
v těch dobách mladí lidé uzavírali manželské svazky mnohem dříve, nežli je
tomu nyní. Rok 1973 je rokem posledním, kdy stanuli na pódiu. Z rozpadlého
bigbítového celku se dále hudbou zabýval pouze Jiří Kohoutek, který se přidal
k bučovické bigbítové skupině Saturn. Bigbítové skupiny The Four Friends a
Supertíci jsou důkazem toho, že poslech oblíbené české nebo slovenské
bigbítové písničky byl návštěvníky s nadšením přijímán i od nepůvodních
autorů, amatérských hudebníků.
Z materiálu Jiřího Donného Smýkala s jeho svolením
upravil Jiří Skokan

ZŠ Letonice
Kalendářní rok 2017 byl na ZŠ Letonice zahájen 3. ledna 2017. Leden je
měsíc, kdy se žáci připravují na hodnocení za 1. pololetí. 31. ledna dostali žáci
první třídy své vysvědčení. Na tvářích všech malých prvňáků byla vidět radost,
vždyť to byly samé jedničky. Ale i ti starší z vyšších tříd byli většinou
s výsledky své práce spokojeni. Rodiče všech žáků měli možnost každé první
pondělí v měsíci konzultovat prospívání svých dětí s třídními učiteli. 22. února
proběhl ve škole projekt „Lokomoce aneb Naučme děti správně se hýbat“.
Lektorky svůj výklad doplnily praktickou ukázkou v tělocvičně.
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Žáci 3., 4. a 5. třídy se zapojili do matematické soutěže Klokánek.
S vyhodnocením dostali žáci současně osvědčení o účasti v mezinárodní soutěži
Matematický klokan 2017. 31. března žáci školy navštívili pořad „Televizní věž
Brno“ s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 4. dubna proběhl zápis
žáků do 1. třídy. Bylo zapsáno 10 dětí. Tradiční sběr starého papíru se uskutečnil
7. dubna. Od 19. dubna jezdí naši žáci na plavecký výcvik do Vyškova – celkem
9 lekcí. Žáci 4. a 5. třídy byli pozváni do knihovny v Letonicích na zajímavý
projekt „Trénink paměti“ s testy, kde si každý žák mohl vyzkoušet svou paměť
a rychlé reakce na určité podněty. S tímto projektem nás seznámila paní
Adlerová – knihovnice z Vyškova. 1. květen probíhal tradičně na hřišti, kde
učitelé organizovali pro děti sportovní soutěže. Zapojily se všechny děti, které
tam přišly se svými rodiči.
Pro maminky, které slavily Den matek, si žáci ze všech tříd připravili
pásmo písní, básní, tanců a scének. Všichni se snažili, aby jejich program byl co
nejlepší… Za své vystoupení si všichni žáci vysloužili od diváků v sále mohutný
potlesk a pochvalu. 18. května zavítala do školy Policie Vyškov, aby přišla
besedovat s dětmi 4. a 5. třídy na téma Prevence rizikového chování. Výuka na
dopravním hřišti pro žáky 4. třídy proběhla 19.5. Ti nejlepší byli odměněni
Průkazem cyklisty. 22. - 26. 5. 2017 využilo možnosti pobytu na Škole v přírodě
v Ruprechtově 39 dětí. Ve sportovním duchu se uskutečnil Den dětí. Žáci
5. třídy připravili pro své mladší spolužáky sportovní disciplíny a vědomostní
soutěže. V cíli na žáky čekaly sladké odměny.
13. června se žáci 5. třídy vypravili za poznáním našeho hlavního města
Prahy. Prošli pražskými ulicemi, prohlédli si Vyšehrad, Slavín, Petřín a projeli
se na lodi po Vltavě. Dětem se výlet moc líbil, odnesly si z něho mnoho
krásných zážitků. Zdařilé bylo vystoupení divadla Slunečnice s písničkami a
programem „Hurá na prázdniny“. 20. 6. 2017 se škola vypravila na výlet na
Macochu. Žáci se projeli malým vláčkem, prošli krápníkovými jeskyněmi a
svezli se lanovkou a na lodičkách. Jako každý rok i letos proběhlo v místní
knihovně pasování žáků 1. třídy na čtenáře.
Rozloučení s žáky 5. třídy za účasti pana starosty, rodičů a pedagogů
proběhlo 22. 6. 2017. Ve stejný den všichni žáci školy strávili noc, na kterou se
moc těšili – „spaní ve škole“. 27. 6. se konala beseda pro rodiče na aktuální téma
„Co doma s dítětem, které je stále na mobilu.“ 30. 6. byl ukončen školní rok
2016/2017 rozdáním vysvědčení.
10

Přejeme všem rodičům příjemnou dovolenou a žákům krásné prázdniny,
plné slunečních dní a odpočinku.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice

Ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Deset měsíců uplynulo jako voda. Opět je před námi konec školního roku,
loučení s předškoláky a vítání dlouho očekávaných prázdnin a dovolených.
Tak jako každý rok i letos jsme se snažili pro děti v mateřské škole
připravit takový program, který jim vykouzlí úsměv na rtech a něco nového je
naučí. Řadu divadelních představení s oblíbenými i méně známými hrdiny,
hudebních vystoupení, soutěžních dopolední nebo naučných besed ve spolupráci
s místními spolky a rodiči, za jejichž uskutečnění děkujeme, jsme zakončili
celodenním výletem pořádaným na Den dětí.
Hned ráno po přesnídávce nás před školkou čekal autobus, který odvezl
všechny nedočkavé účastníky na první část výletu - Pirátskou plavbu po řece
Moravě z přístaviště v Hodoníně. Před samotnou plavbou se děti v přístavišti
vyzbrojily bambitkami, nalíčily kníry a jizvy a dostaly od kapitána Černovouse
vše potřebné k objevení pokladu. Na tajemný ostrov, kde se poklad ukrýval,
jsme připluli lodí, kterou mělo každé z dětí možnost chvíli kormidlovat.
S pomocí mapy a značek na cestě jsme poklad rychle objevili a na lodi pak
spravedlivě rozdělili mezi všechny piráty.
Po dobrodružné výpravě dětem vyhládlo, takže v přístavišti spořádaly
připravený oběd do posledního drobečku. Posilněné nás autobus převezl na další
část výletu do nedaleké ZOO. Naši prohlídku zvířat jsme začali u vodních želv a
podmořského světa, kolem plameňáků, tygrů, lvů, velbloudů a celé řady
cizokrajných zvířat jsme přešli k opicím a samotnému cíli naší prohlídky. Před
zpáteční cestou si děti ještě pochutnaly na malé svačince a unavení, ale plni
krásných zážitků, ať už z plavby nebo prohlídky ZOO, ve zdraví a v plném
počtu jsme vyrazili na zpáteční cestu.
Příjemně strávené letní prázdniny s neméně zajímavým programem a
mnoho krásných zážitků přeje
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Letonice
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TJ s počátkem jara začala intenzivně pracovat na záchraně prvního
mužstva v okresním přeboru. Po podzimním propadáku jsme přivedli do
mužstva 6 nových tváří a posílili také na trenérském postu. Kolo před koncem
soutěže se ukazuje, že záchrana je již jistá. A mužstvo zatím na jaře udělalo 25
bodů a tento počin nás již určitě zachránil. Byla to dozajista dobrá práce od
všech hráčů A mužstva. Poděkování patří všem hráčům i trenérům za dobrý
přístup k tréninkům a dobrou reprezentaci obce. B mužstvo prochází 4. třídou
s průměrnými výsledky a drží se ve středu tabulky. Tento kádr byl značně
omlazen a věříme, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Chtěli bychom,
aby se více hráčů B-teamu zapojilo do tréninku A-teamu, ale zatím se jim do
toho moc nechce. Snad se to postupem času zlepší a naši mladí hráči se budou
chtít prosadit výš, než jen ve 4. třídě, kde proti nim hrají hráči o generaci i více
starší. Dorost pokračuje ve smíšeném družstvu Letonic a Bučovic. Část svých
domácích zápasů na jaře odehráli na našem hřišti, takže jsou k vidění i naši
kluci, kteří za toto mužstvo nastupují. Je poznat, že se v mužstvu neztratí a patří
mezi nejlepší. Po sezóně bez mládežnických mužstev chceme od podzimu
přihlásit jedno mládežnické mužstvo, ale podle počtu dětí to vypadá, že
poskládáme mužstva dvě. Největším problémem je sehnat mužstvu vedoucího,
proto bych tímto poprosil rodiče, zda by se nám aktivněji nezapojili a nepomohli
nám s trénováním naší mládeže.
V areálu fotbalového hřiště pokračujeme v budování prostoru nad
kabinami, v rámci finančních možností. Dále nás nejvíce zaměstnává
každodenní údržba hřiště, kde jsme ovšem našli velkého pomocníka v panu
Romanu Zvěřinovi, který se nám o hřiště vzorově stará a tímto mu za to
děkujeme. Poslední akcí, kterou jsme před prázdninami dělali, byla organizace
tradičních Antonínských hodů, na které nám tradičně vyšlo skvělé počasí a
myslím, že se akce docela vydařila. Volejbalový oddíl pokračuje v práci
s mladými volejbalisty a připravují se tak na další sezónu. Chtěli bychom
poděkovat třem trenérům, kteří se nám o tuto drobotinu starají a to panu Janu
Ježorkovi, paní Ivě Mihalíkové a paní Milušce Hálové. Jejich přístup
k tréninkům je vzorný a jsme rádi, že se nám o naše ratolesti starají. Závěrem
bych chtěl poděkovat také ostatním funkcionářům, našim fanouškům. Dále bych
chtěl poděkovat hodové chase, která vytvořila perfektní atmosféru na letošních
12

hodech. Od 1. 6. letošního roku se Tělovýchovná jednota Letonice rozrostla o
oddíl stolního tenisu, vedený Ladislavem Lokajem.
Rád bych Vám všem popřál příjemně strávené prázdniny a dovolené.
Za TJ – předseda Michal Mihalík

Volejbal
Volejbalové družstvo mužů v loňském
roce
ukončilo
svoji
soutěžní činnost, hlavně z
důvodu odchodu některých hráčů do vyšších
soutěží, stěhováním za
prací, apod. Protože se
tím zároveň otevřel větší
prostor
pro
práci
s mládeží, bylo založeno
družstvo dívek a hochů. Děti mají za sebou první půl rok přípravy, během zimy
v tělocvičně ZŠ a nyní ve volejbalovém areálu u bývalého koupaliště. Je
potěšitelné, že přes náročnost tohoto sportu, vydržel dosud elán a nadšení u
všech přihlášených.
U dospělých se oddíl nadále zaměřuje na rekreační sport, vedle volejbalu
též na tenis, nohejbal a jiné. V rámci těchto aktivit připravujeme pro letní období
již tradiční turnaje. Podrobnosti k těmto akcím zveřejníme na kabelové televizi a
našich webových stránkách. (Najdete je na stránkách obce v sekci: Spolky
v obci/Tělovýchovná jednota/Volejbalový oddíl). Využití kurtů nabízíme i
nečlenům za poplatek. Bližší informace u vedoucího oddílu Jana Ježorka,
tel. 603387295.
Jednou z prioritních činností oddílu je péče o areál. Je zajišťována
především formou brigád, do kterých se již zapojila i řada rodičů. Skvrnou na
tomto pěkném a udržovaném sportovním zařízení je neutěšené okolní prostředí,
ať už chátrající areál koupaliště anebo neudržovaná plocha vyčleněná pro dětské
hřiště, obsazená nákladní vozidly.
Jan Ježorek
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ OBCE

Zastupitelstvo obce Letonice = zodpovědnost, kvalita, výkon?
Žijeme ve společnosti, kde se má za normální, že člověk v dospělosti
přebírá zodpovědnost za svá jednání a z nich plynoucí činy a dopady. Vstupem
do vesnické politiky na pozici zastupitele, který začíná složením slibu, této
zodpovědnosti není nový zastupitel zbaven, ba naopak. Přebírá navíc
zodpovědnost za vesnici a její budoucnost, za rozvoj či úpadek vzdělané
vesnické komunity a také za hospodárné nakládání s veřejným majetkem. Již při
zvažování své kandidatury by měl každý kandidát zvážit, zda je dostatečně
znalostně a odborně připraven na funkci zastupitele (nedbalost a neschopnost
péče řádného hospodáře dle §159 obč. zákona), stejně jako by si volitelská
komunita měla být vědoma své zodpovědnosti za jimi voleného kandidáta,
neboť jeho „kvality“ jsou většinou rozhodující pro výkon zastupitelstva jako
týmu.
Jaké „výkony“ podáváme v Letonicích, na to jsme dostali odpověď
v analytické části návrhu strategie mikroregionu Větrník. Ti kdo vyslechli výzvu
vedení obce k připomínkování této strategie, se při jejím nastudování mimo jiné
dozvěděli, že: nadále pokračuje pokles obyvatel Letonic za posledních 5 let z
1411 na současných 1383 obyvatel, z čehož výrazný úbytek původních zejména
mladých obyvatel, je nahrazován jen díky nově přistěhovalým občanům. Že se
od roku 2011 nadále zvyšuje, a ze sedmi obcí svazku obcí Větrníku máme
dokonce nejvyšší, index stárnutí obyvatelstva, kdy počet seniorů nad 65 let
převyšuje počet dětí v populaci, což přímo souvisí s nutností letošního spojování
třídy základní školy, protože do první třídy půjde letos, pokud mám správné
informace, jen 5 dětí,… Při porovnání čerpání dotací za posledních pět let např.
s obcí Bohdalice jsme čerpali o necelých 20 milionů Kč méně, což je jeden roční
obecní rozpočet!! Jestliže si k tomu přidali obrázek znehodnocených investic zpustlý a nevyužívaný areál koupaliště, stav některých objektů v obci,
komunikací a polních cest, … nebo jen na Velikonoce marně vyhlíželi
koledníky a sami sebe se ptali, co se to v Letonicích vlastně děje, či „neděje“?
Proč jen „pošilháváme“ k Němčanům, na jejich krásně zpracovaný biokoridor,
do Dražovic na jejich stavební „boom“, ..
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Když kterýkoliv zastupitel skládal slib na funkci zastupitele, slíbil na svou
čest a svědomí, že svoji funkci bude vykonávat svědomitě, v zájmu obce a všech
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR i když bude „sám“. Nikdo, ani já,
neslíbil, že nebude při výkonu funkce zastupitele využívat své odbornosti,
zkušeností a znalostí, že nebude dodržovat pravidla hry a přehlížet porušování
zákonů, ani když tak bude činit „většina“. Neslíbil, že se smíří s nízkou kvalitou
a efektivitou systému řízení obce, že bude nečinně přihlížet ztrátě venkovské
identity, odchodu mladých lidí za kvalitnějšími podmínkami života, které ona
zastupitelská „většina" nechce ani zapracovat do vize rozvoje obce Letonice,
natož aby byla ochotna pracovat na jejich uskutečnění! Mnozí občané už ani
nevnímají, natož aby věřili neustálým slibům, kterým ani jejich předkladatelé
z řad zastupitelů sami nevěří.
Protože jsem v menšině, mohu veřejnosti zatím jen nabízet návrh cesty
z této kritické situace:
- zvýšený zájem občanů o práci zastupitelstva, o práci v zastupitelstvu a
výkonnější systém řízení obce, bez rady obce, s přímým zapojením a
zodpovědností zastupitelů za rozhodování a uskutečňování vize. Je třeba přejít
od neustálých výmluv a komentářů, veřejných výhružek, či předvolebních
petičních, pomlouvačných akcí proti kritikům současného nefunkčního systému,
k tolik potřebným skutečným rozvojovým projektům, s poskytováním stejné
veřejné podpory pro všechny, kteří se snaží vrátit Letonice a její občany do
společnosti perspektivních, živých a moderních vesnic.
Je načase si uvědomit, že jednak pokročilostí času, jakož i díky zvýšenému
přílivu nových obyvatel, se začínají tvořit Nové Letonice, které potřebují jasnou
vizi s výkonným funkčním systémem řízení obce, který neumožní opakování
z minulosti známého a i letos a příští rok opět očekávaného předvolebního
utrácení všech doposud “neproinvestovaných“ prostředků z obecní pokladny,
které mají být dlouhodobě určeny na budoucí reprodukci či rozvoj obce, nebo
jako rezervní zdroje pro případ havárií, případně jako vlastní vklad k získaným
dotačním prostředkům na realizaci tolik potřebných projektů. Jen se je musíme
naučit a chtít efektivně využívat.
A to chce znalosti, odvahu a vizi, zodpovědnost, kvalitu a výkon.
Začněme si takovou generaci vychovávat a dejme jí příležitost.
Ing. Jiří Pospíšil – zastupitel obce
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Poznámka: a když už u mého textu musí být nějaká poznámka, dovolím si ji
tentokrát doplnit sám, neboť nemám, na rozdíl od pana starosty, stejnou možnost
okamžitého komentáře k jednotlivým příspěvkům jako on.
Doposud jsem měl za to, že letonický zpravodaj je určen k informování o
dění na obci Letonice, kam jednání a práce zastupitelstva snad patří. A jestliže
je některému občanovi na jednání zastupitelstva veřejně odmítnuto to, o co žádá
s odůvodněním, které pár měsíců po té u druhého žadatele ve stejné věci
najednou neplatí – považuji to za nemorální. Jestliže vedení obce „podvádí“
vlastního občana, jen aby se neprokázalo, že má pravdu a není schopno se ani
při prokázání podvodu omluvit, považuji to minimálně za neslušné chování. A
to, že rekonstruujeme koupaliště již odhadem 8 let, že připravujeme výstavbové
lokality také dobrých 6 let, jak dlouho „chystáme kanalizaci větev Střed“, ani
sám nevím, že opravujeme chodníky po kterých je problém chodit, bez
normových technických parametrů pro bezbariérové užívání, ... to považuji
v dnešní době za neodbornost, neschopnost a nemohoucnost. Možná by bylo
dobré, kdyby moje příspěvky některé čtenáře skutečně „zvedly ze židle“ a
přiměly je dojít se na jednání zastupitelstva přesvědčit na vlastní oči a uši, co je
pravdy na mnou zveřejněných výrocích a jak jsou či nejsou zavádějící. Možná
budou nemile překvapeni, jak je kdo vlastně zastupuje. Mohlo by se to před
dalšími volbami hodit. Třeba to přispěje i k tomu, že nás bude víc, kterým není
jedno, v jaké obci žijeme, kteří se nebudou bát na nesprávné věci upozornit,
kteří budou schopni veřejně si svůj názor také obhájit a případně společně
dokážeme pokračovat na uskutečňování změn k lepšímu.

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Co nového u zahrádkářů?
Členská schůze, která proběhla v měsíci únoru 2017, se zabývala mimo
jiné hlavní události roku 2017 a to oslavami svazu k 60. výročí novodobé
existence zahrádkářů, který vznikl v roce 1957 a to pod názvem Československý
svaz zahrádkářů a ovocnářů. Oslavy k 60. výročí vyvrcholí na podzimní výstavě
v Olomouci ve dnech 5. - 8. října 2017, kde se uskuteční největší evropská
přehlídka ovoce pod názvem EUROPOM. Bude to vůbec poprvé, kdy se tato
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evropská přehlídka uskuteční v ČR. Návštěvníci tak budou mít ojedinělou
možnost zjistit, co se pěstuje v zahrádkářských spolcích v dalších evropských
zemí. Naše ZO uskuteční na tuto výstavu zájezd.
Za zásluhy o rozvoj zahrádkářského hnutí, za obětavou 39 letou činnost
ve prospěch ZO ČZS v Letonicích byla na členské schůzi v měsíci únoru
předána Bronzová medaile paní Janě Skoupé, která dosud vykonává funkci
předsedkyně kontrolní a revizní komise u naší ZO. Rovněž na únorové schůzi
byla jako nová členka přijata ing. Eva Míčová, takže stav naší základny činí
50 členů.
V měsíci květnu a dubnu 2017 jsme uskutečnili na ZŠ a v MŠ přednášky
a soutěže u dětí ve znalostech ovoce, zeleniny a přírody. Nejlepší žáci byli
odměněni diplomy a věcnými hodnotnými cenami. Společně s ředitelkou ZŠ
jsme vyhlásili soutěž v malování na téma Zahrádka očima dětí. Tato soutěž bude
vyhodnocena na konci školního roku, nejlepší žáci dostanou hodnotné ceny a
diplomy a jejich práce bude vystavena na podzim na zahrádkářské výstavě.
V současné době byly započaty opravné zednické práce na budově
moštárny, které by měly být ukončeny v měsíci červnu. Podrobněji budeme
informovat zimním čísle Letonického zpravodaje.

Bylinkový ráj
V měsíci květnu 2017, 50 účastníků zájezdu z naší obce, který
organizovali zahrádkáři z Letonic, navštívilo fy Sonnentor v Čejkovicích. Firma
sídlící na nejvyšším kopci malebné vinařské obce je atraktivním místem pro
rodinné i školní výlety, cykloturistiku, nebo firemní exkurze.
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Při exkurzi jsme procházeli provoněnými sklady s bylinkami a
průvodkyně nám odhalily cestu bylinek, které pod rukama jejich kolegů se mění
v šálek lahodného čaje bez přidaných aromat a umělých barviv. Čaj, kávu nebo
domácí limonády, či netradiční druhy zmrzlin a zákusků jsme mohli vychutnat
v přilehlém čajovém salonu s kavárnou. Z prodejny biočajů a biokoření a
dalších bio specialit si každý účastník zájezdu odnesl kousek radosti domů.
V bylinkové zahradě sv. Hildegardy jsme si mohli vyzkoušet své znalosti
základních bylinek, které znaly již naše babičky. V areálu se rovněž nachází
rozhledna s vyhlídkou do malebného okolí Čejkovic plné vinohradů. Kdo
vystoupil až nahoru rozhledny, mohl být odměněn fotografií z fotopointu, která
je následně ke stažení na webu společnosti. Samotná firma má na zahradě i svoje
včely,
které
jsou
pokladem
každé
zahrady, neboť včela
navštíví v průběhu
dne průměrně 5 až 6
tisíc květů. Již známý
vědec Albert Einstein
prohlásil: „Včelám a
jejich
neúnavnému
opylování vděčíme za
většinu naší každodenní stravy a naše
půda a příroda kolem
by bez nich byl jenom
smutný a bezbarvý svět. Pokud včely zmizí z naší planety Země, pak lidé přežijí
pouze 4 roky.“
Závěrem exkurze jsme byli pozváni na Čejkovické bylinkové slavnosti,
které se konají 3. 9. 2017 od 10.00 - 18.00 hodin s programem pro děti i dospělé
a letos s narozeninovou oslavou 25 let Sonnetoru.
Na 13.00 hodin jsme se přemístili do vinárny u Templářů, kde jsme měli
zajištěn oběd. Jako pozornost podniku jsme obdrželi 10 l vína zdarma a po velmi
chutném obědě jsme si i zazpívali. Samotný vedoucí vinárny přispěchal
s harmonikou, a tak o dobrou náladu nebyla nouze. Velice příjemné prostředí
vinárny jsme však museli hodině opustit, neboť jsme měli objednanou návštěvu
v Templářských sklepích spojenou s historií Templářského řádu a jeho pěstování
vinné révy. Byla to pěkně strávená sobota.
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Sluneční hodiny na budově moštárny
V těchto dnech byla dokončena nová fasáda na budově moštárny a
provedena
instalace
keramických slunečních hodin, které byly
vyrobeny paní Věrou
Moudrou za pomoci
paní Boženy Zobalové
v keramické dílně základní školy. O realizaci a montáž na
budovu se postarali
členové
zahrádkářů
pan Miroslav Moudrý a
Jaroslav Zobal. Poděkování patří ředitelce školy paní Tamaře Kuchtové za
umožnění zhotovit části slunečních hodin v naší ZŠ a paní Věře Moudré za
vkusný návrh vystihující činnost zahrádkářů.
Miroslav Skoupý, tajemník, za výbor ZO ČZS

Naši myslivci
ani po konci lovecké sezóny, kdy probíhaly v letonické honitbě společné
hony na drobnou zvěř, neměli myslivci čas na oddech a začali připravovat akce
na rok 2017.
Myslivecký ples byl tradičně první společenskou akcí, která se
v Letonicích konala začátkem roku 2017 dne 14. ledna, v letošním roce již
popáté. K tanci a poslechu hrála naše spřátelené kapela Kozlaňáci a veselá
společnost se díky nim bavila do brzkých ranních hodin. Letošní myslivecké
menu se skládalo pouze z jednoho chodu a to z vynikajícího srnčího guláše,
který byl po celý večer podáván na galerce sálu. Mnoho z Vás si díky výhrám
v tombole odneslo domů rozmanitou směsici darů, které na Myslivecký ples
věnoval myslivecký spolek Letonice a sponzoři. Všem přátelům a dárcům
děkujeme!
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V průběhu prvního čtvrtletí myslivci přikrmují zvěř v honitbě jadrnými,
dužnatými a objemovými krmivy. Součástí výživy pro zvířata v poli i lesích je i
kamenná sůl. Pokud někde narazíte na přikrmovací zařízení, prosíme,
neodnášejte krmení, které je nachystané pro lesní zvířátka. Děkujeme!
Začátkem měsíce května uspořádal Myslivecký spolek Letonice pro děti
v Mateřské škole Dopolední besedu o přírodě a myslivosti. Dva členové spolku
zde našim nejmenším dětem ukázali práci lovecky vedeného ohaře, společně si
popovídali o zvířatech v naší přírodě, potěžkali si shozy ze srnce a jelena a
podiskutovali o lese a myslivosti.
Také děkujeme všem pejskařům a přátelům přírody, že své pejsky
nenechávají teď, v době hnízdění a vyvádění mláďat, běhat v místech výskytu
divoké zvěře. Je důležité, aby i zvířata v přírodě měla čas a klid na výchovu
svých mláďat.
Matěj Pospíšil za Myslivecký spolek Letonice, z.s.

Dámský klub
si Vás dovoluje seznámit se svojí činností a aktivitami, na kterých se
podílel během roku. V tomto roce jsme oslavili již sedmé výročí založení DK.
Zahájení Dámského klubu začíná vždy po prázdninách, kdy společně
s Kulturní komisí obce Letonice a Sborem dobrovolných hasičů pořádáme pro
děti tradiční pochod s lampiony aneb „Prázdniny končí“. Poté následuje
příprava na Kateřinskou zábavu, která se letos i přes menší účast vydařila. Zdá
se však, že se občané stále se stále méně účastní těchto akcí. Možná je potřeba
se zamyslet nad tím, co by se mělo změnit a tím přilákat spoluobčany a hlavně
mladší generaci k účasti. V prosinci ve spolupráci s Kulturní komisí přichází na
řadu „Pochod čertů, čertic a čertíků“. I letos se tento tradiční pochod vydařil.
Posledního dubna jako tradičně byl „Slet čarodějnic“, kdy obcí proletěl
houf malých i velkých čarodějnic které přistály na hřišti, kde zahajují svůj rej
tancem za doprovodu již známých DJ Michala a Michala, za což jim děkujeme.
Poslední akcí tohoto školního roku bude začátek prázdnin aneb „Putování za
pokladem pirátů“, kdy nejen děti, ale i dospělí oblečení v kostýmech projdou
ulicí Novou a Pod Kaplí k rybníku, kde je budou čekat různé hry a samozřejmě
poklad se samotným velitelem pirátů. Každé dítě dostane malý dárek a
občerstvení. Doufám, že nám bude přát počasí a akce se vydaří stejně jako
v minulých letech.
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To, ale není vše, co Dámský klub během roku podniká. Každé druhé
pondělí v měsíci se společně scházíme, abychom se seznámily i s akcemi, které
pořádají ostatní organizace. Snažíme se oživit společná setkání: pořádáme
pyžamové i kloboukové párty, tomboly, slavíme narozeniny, atd. Letos jsme
měli možnost dostat se i mimo ČR prostřednictvím povídání Jiřího Příhody, ve
kterých nás zavedl do zemí, které v minulých letech navštívil, ať to byla Anglie,
Izrael nebo Rusko. Povídání bylo velice poutavé a tímto bych za něj chtěla ještě
jednou Jiřímu poděkovat.
Mohla bych pokračovat mnohem dál, ale bylo by to opravdu na dlouho.
Každá z žen, která by chtěla, může za námi přijít a pobavit se. To je ve zkratce
vše z činnosti Dámského klubu. Nezbývá než všem popřát krásné léto a těšíme
se na konec prázdnin, kdy opět začínáme.
Za Dámský klub Renáta Zourková

Od Mravenců k PROCYONu a jeho deset
let činnosti.

Společná snaha tří párů rodičů nabídnout dětem v Letonicích motivující
prostředí a zážitky, které jim obohatí dětství, kde se naučí základním
venkovským znalostem a dovednostem, poznají díky koním nejen vztah ke
zvířatům, ale také k sobě navzájem, k práci a k venkovu, okusí možnost
seberealizace, vytvoří si společenství nové generace pro budoucí „Nové“
Letonice, které díky svým nápadům a vizím posunou Letonice správným
směrem vpřed, to byla prvotní myšlenka vzniku občanského sdružení, které
vzniklo na Štědrý večer l. P. 2006 a do svého loga si dalo odpočívajícího koně a
zářící hvězdu.
První „skautská“ setkávání a poznávací procházky dětského oddílu
„Mravenci“ okolím Letonic, lovy „plastošů (sběr plastových láhví)“, přívesnické
dětské stanové tábory na Lysovickém rybníku a ve Křtinách, datující se od roku
2002, nás přivedly až k okamžiku, kdy si v roce 2006 na táboře v zahradě u
Tihelků děti nakreslily svoji představu volnočasového areálu. Jeho výstavba
probíhá v rámci finančních a lidských možností prakticky dodnes a díky
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nedokončenosti (chybí zastřešená hala pro pořádání akcí i při deštivém počasí)
může být využívána zatím jen omezeným způsobem. Ale i tak díky Bohu, všem
škarohlídům, stejně jako obětavým lidem, Jihomoravskému kraji a obci Letonice
za to, že dnes v Letonicích, díky myšlence a nápadu tehdejších dětí, dnes
dospívajících mladých lidí, máme pro další generace dětí bezpečný a zajímavě
vybavený prostor k trávení volného času, který stále častěji využívají ostatní
obyvatelé a návštěvníci k rodinným procházkám a výletům, nebo také
k relaxačnímu odpočinku s výhledem na Národní přírodní rezervaci a klidně se
pasoucí koně.
Potvrdila se tak dávná pravda, že jedině díky dětem máme budoucnost.
Jakou? Takovou, jakou si zasloužíme a o jakou budeme usilovat. Naši 15letou
cestu od roku 2002 k budoucnosti – k dnešku, si můžete prohlédnout na
www.procyonletonice.cz a budete se s ní moci seznámit také na výroční výstavě,
která se ale uskuteční koncem roku, neboť bude ještě doplněna o aktivity roku
letošního, na které Vás srdečně zveme – Letodiv, přívesnický tábor, klub
maminek MÁaJA, Draní peří pro maminky a také naučně-vzdělávací projekt
Tvořivý venkov 2017, díky kterému získají děti nové znalosti, aby si mohly
např. upéct vlastní kváskový pecen chleba v letonické hliněné peci.
Moc bychom si přáli, abychom při těchto aktivitách společně nalezli
kromě tvořivého a přátelského prostředí také to, co kdysi našli tehdejší Mravenci
– nové nápady pro lepší budoucnost Letonic.
Výkonná rada spolku Procyon

Orlovna „žije“ zejména díky výkonům mladých letoňských Orlů
Zájem cvičenců, široká nabídka sportovních aktivit, kvalitně vybavené
víceúčelově využitelné prostory, chuť se zlepšovat, kvalitní výkony a zájem
vedení podporovat rozvoj sportovní všestrannosti při dodržování sportovněmorálních pravidel a hodnot - to vše je podepsáno pod současným stavem aktivit
Orla Letonice. Projekt vytvoření Orlího hnízda v Letonicích pro přípravu
mladých letoňských Orlů přináší výsledky.
Zatímco rodiče oceňují pravidelnost sportovní činnosti a sledují vzestup
výkonnosti, úměrný snaze svých ratolestí, dospívající cvičenci spíše berou za
vděk lepším sportovním vybavením a šíří nabídky sportovních aktivit.
Obyvatelé Letonic a návštěvníci z okolí využívají možnosti dopoledních i
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odpoledních možností pronájmu pro soukromé sportovní aktivity a jsou mile
překvapeni příjemným a variabilním prostředím s kvalitním mobiliářem i při
využívání velikostně různorodých prostor pro společenské, či rodinné oslavy.
Kladně hodnotí vysokou úroveň pohostinských služeb a čistotu v nekuřáckém
prostředí a společně s námi se těší, až se do opravených sálů a přísálí Orlovny
vrátí tradiční obecní kulturně-společenské akce – např. hody, ostatky, plesy,…
Po sportovní stránce nastaly po výroční schůzi dvě změny. Kromě zvýšení
členské základny na 80 platících členů, bylo schváleno zahájení činnosti nového
sportovního turistického oddílu, který na jaře zahájil činnost slezením „Kozla“ a
obdrží „do začátku“ nové vybavení, vč. vnitřní tréninkové lezecké a bouldrovací
stěny. V malém sálu pak jsou již dokončeny úpravy prostor pro oddíl tancování
dětí a mládeže. Pokud se podaří získat finanční dotaci na naše projekty
z prostředků JMK, MŠMT a z obce Letonice na jejich kofinancování, měli
bychom být schopni tento rok pokrýt kromě výše zmíněných investic i částečné
náklady na provoz a nově i jednotné dresy a soupravy našich reprezentantů –
letoňských Orlů.
Ve sportovní činnosti pokračují dva oddíly florbalové přípravky dětí, plus
rekreační florbal žen, rekreační badminton a hojně je využíváno fitcentrum, do
kterého letos přijde instalovat další nový posilovací stroj. Lukostřelba je
provozována jen rekreačním způsobem, spíše jako doplňková aktivita k ostatním
sportům během střídání. Největších úspěchů dosáhl oddíl stolního tenisu svým
umístěním na druhém místě v Okresním přeboru. Děkujeme za dosavadní
reprezentaci Orla Letonice a přejeme hodně úspěchů v TJ. Snad se díky větší
podpoře Obce podaří oslovit více dětí i o tento druh sportu.
Kdo o děti nemá nouzi, je úspěšný oddíl karate, který pro zvýšený zájem
z řad dětí a rodičů založil již druhý dětský oddíl a pokračuje ve výborných
výkonech. Ty jsou patrné jednak z dosahovaných výkonnostních stupňů (pásků),
ale také z hodnocení v krajských soutěžích, kde naši mladí reprezentanti zaujali
výborným umístěním a získali motivaci pro další zlepšení, čemuž bychom chtěli
přispět i nově pořízeným tréninkovým vybavením cvičebny bojových sportů.
Přijďte si vyzkoušet.
Všem trenérům a rodičům patří dík za společný zájem a snahu o zlepšení
nejen sportovních výkonů, ale také o posílení sportovního ducha, rodinné a
přátelské pospolitosti. Více je možné se dozvědět na faceboku: orel letonice a na
nových www.orelletonice.cz .
Rada jednoty Orel Letonice
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Z činnosti MS ČČK v Letonicích v 1. pololetí letošního roku
Tradiční aktivitu naší organizace dokládají úspěšné akce, které se
uskutečnily v uvedeném časovém období. Jednou z prvních významných
událostí byla výroční schůze našich členů, která se uskutečnila v budově ZŠ, za
jejíž umožnění děkujeme ředitelství školy. Jednání se účastnili významní hosté
z Oblastního spolku ČČK z Vyškova a za obec pan starosta Ing. Jiří Skokan.
Místní skupina zhodnotila práci v uplynulém roce, kterou můžeme označit
za velmi dobrou. Od začátku roku členky našeho výboru navštívily několik
seniorů při příležitosti jejich narozenin. Paní Ludmila Tihelková se účastnila
1. 5. 2017 v Praze ocenění členů ČČK v Senátu ČR, neboť je v řadách
Červeného kříže již od roku 1956 a stále se podílí na naší práci.
Dále se zdařile rozvíjí naše spolupráce se základní a mateřskou školou,
kde jsme uskutečnily besedy s dětmi v MŠ na téma Jak prožít prázdniny bez
úrazu. Na ZŠ jsme měly 2 besedy praktickými ukázkami první pomoci. Žáci
mají k této tématice velmi blízko, protože od začátku školního roku zde pod
vedením paní Věry Moudré pracují dvě skupiny mladých zdravotníků. Tyto děti
nás reprezentovaly ve Vyškově na okresní soutěži Mladý zdravotník, kde
obsadily 1. a 2. místo, což svědčí o jejich dobré přípravě. Vítězné družstvo
reprezentovalo okres Vyškov na krajské soutěži ve Znojmě.
Další úspěšnou akcí byl náš výlet na hrad Bouzov. Také jsme navštívili
blízké Javoříčské jeskyně a na zpáteční cestě jsme udělali exkurzi do Muzea
olomouckých tvarůžků v Lošticích. Účastníci zájezdu, kterými byli i někteří
nečlenové ČČK, byli velmi spokojeni a všichni se těšíme na další podobný
zájezd. Toto je nám umožněno také díky finanční podpoře obce.
Naše organizace se také podílí na realizaci akcí pořádaných kulturní
komisí, Dámským klubem i dalšími spolky v Letonicích. Členky ČČK se velkou
měrou zapojují i na uskutečnění zábavného odpoledne pro děti u příležitosti
zahájení prázdnin.
Všem přejeme pěkné léto prožité v pohodě a bez úrazů.
PhDr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK
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Ohlasy našich čtenářů

Moravská zemská vlajka vlaje
v Letonicích
Obec
Letonice se přihlásila
usnesením ZO č.2/2011 k výzvě Moravské
národní obce, sdružení, které zastřešuje
nepolitickou iniciativu Za vyvěšování
moravské zemské vlajky.
Tímto činem jsme zdůraznili
příslušnost k moravským kořenům našich
předků a k hnutí za uznání “moravanství“.
Připomínáme
tím
tisíciletý
odkaz
historické země Moravy, její civilizační
poslání pro velkou část Evropy a základ
naší státnosti. Od tohoto roku je “Moravská vlajka“ vyvěšována při všech
příležitostech společně se státním a obecním praporem na budově OÚ.
V “Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“, patronů Moravy a
spolupatronů Evropy, vyvěsilo v roce 2016 na budovách moravskou vlajku 1225
radnic a obecních úřadů (cca 65 % moravských měst a obcí).
Moravskou vlajku tvoří vodorovná bikolora v zemských barvách žluté a
červené se zemským znakem uprostřed (šachová orlice na modrém štítu). Tuto
podobu užívají Moravané již od roku 1462. Prapor sehrál významnou roli
v revolučním roce 1848 při obhajobě zemské autonomie, obnoven byl v roce
1989.
Ing. Jiří Skokan, člen Moravské národní obce od r. 2011
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Nám je to jedno, nám je to jedno, my…
Je 3.59 hod., neděle ráno a tímto poměrně hlasitým projevem, zřejmě
nejen mně, probouzí zástupci mladé letonické generace. V první chvíli, ne
zrovna příjemného brzkého probuzení a ospalosti po pracovní sobotě, mně
napadají myšlenky o nevychovanosti, o drzosti, neohleduplnosti, a … Jdu na
balkon, pozoruji onu skupinku a z hlasů po chvíli poznávám větší část členů
pěvecké party. Na mysli mi vyvstávají jejich životní příběhy, zamýšlím se nad
tím, jaké možnosti a příležitosti vlastně v Letonicích doposud měli pro své
dětství a nyní mají ve svém dospívání, a přistihuji se při myšlence … kde je jich
víc? Při vzpomínce na své mládí (na pochody či jízdy na pionýrech, většinou
celé partie z Bandoše, čítající jistě více jak deset lidí, zakončené většinou na
hřišti či za obcí, abychom nebyli rušeni a také nerušili, mně rázem opouští
prvotní záměr obléct se a i přes výhružné „ať dojde a já mu rozbiju hlavu“, jít
jim domluvit.
Uvědomím si skutečnost, že někteří z oněch mladých zpěváků jsou
bohužel už „jen“ letonickými rodáky a do Letonic už „jen“ dojíždí na víkendy
právě za kamarády z dětství. Díky alespoň za to, neboť, když si uvědomím
mnohé další odchody jejich starších bývalých spolužáků z naší vesnice, je mi
najednou smutno. Dochází mi, že bych měl být vlastně „rád“ za to, že patřím
ještě do té šťastnější generace, kterou ještě letonická mládež budí zpěvem a
povídáním. Jen by to chtělo trochu více ohledu vůči spoluobčanům, hodové
vyzpívanosti a pro Letonice optimističtější text písně. Nebo je nám v Letonicích
už opravdu všechno jedno?
Jiří Pospíšil – občan z ul. Nová

Návštěva Domova pro seniory ve Vyškově
12. dubna 2017 zástupci kulturní komise a vedení obce navštívili bývalé
letonické občany v jejich novém domově ve Vyškově. Naši senioři byli velmi
mile potěšeni, že na ně jejich domovská obec nezapomíná. Děti ze ZŠ pro ně
připravily malé dárky, které jim udělaly radost. Společné setkání bylo přínosem
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pro všechny zúčastněné. Zavzpomínali jsme si společně na prožité období
v Letonicích, obyvatelé domova si rádi prohlédli fotografii současné vesnice,
zajímaly je naše plány do budoucna.
My, hosté, jsme se zase dozvěděli něco o jejich životě dříve i dnes. Na
závěr našeho setkání nás přišla pozdravit paní ředitelka Domova pro seniory Mgr. Dana Indráková. Ocenila, že se naše obec zajímá o své bývalé občany, což
je ojedinělý případ. Toto setkání bylo velmi emotivní a rádi ho příští rok znovu
uskutečníme.

Lakomec v naší vesnici
Ne, nebojte se, nejedná se o žádného lakomého letonického občana, ale o
velmi zdařilé divadelní představení Moliérova „Lakomce“ v podání
ochotnického divadelního spolku ze Slavkova. Toto se uskutečnilo ve spolupráci
Obce Letonice a kulturní komise 25. 3. 2017 v Obecním domě. Divadelní
společnost ze Slavkova má u nás dobrý ohlas – účast diváků byla velká.
Protagonista hlavní role pan Milan Hrazdílek opět nezklamal. Svým
vystoupením všechny náramně pobavil. On i ostatní herci si zaslouží náš velký
potlesk.
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Tuto spolupráci se Slavkovem chceme nadále udržovat. Máme přislíbeno
další představení, a to Shakespearův „Sen noci svatojanské“, které by se hrálo
v přírodním areálu Myslivny. Vše záleží na vzájemné dohodě a především na
rozmaru počasí. Jestli se toto uskuteční, budeme vás včas informovat.

Věra Moudrá, za kulturní komisi

Kapela RAIN oslavila čtvrtstoletí
Na předhodové zábavě v Letonicích kapela oslavila 25 let působení na
rockové scéně. V prvním složení byli všichni členové z Letonic. Kapela se
postupně obměňovala a prošlo jí na třicet muzikantů. Ze zakládajících členů
jsme zůstali jen dva: kapelník Martin Rotrekl a Petr Lokaj. Hrajeme melodický
rock, jak říkáme bigbít a více jak deset let působíme v klasické sestavě - dvě
kytary, basa a bicí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim fanouškům, protože bez
jejich podpory by náš koníček ztratil smysl. Hlavní dík patří našim kamarádům,
kteří nám s chodem a propagací kapely pomáhají. Doufáme, že děláme i dobré
jméno obci Letonice za hranicemi našeho regionu.
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Děkujeme Vám za přízeň a podporu.
Kapela RAIN

Rodáci slavili
Dne 20. 5. 2017 byli v obřadní síni Letonice přijati rodáci r. 1932. Toto
bylo jejich 13. setkání od r. 1972. Po slavnostním obřadu si rodáci zazpívali
písničku. Po obřadu se uskutečnila návštěva místního hřbitova, kde si rodáci
uctili památku svých spolužáků, pana učitele Vladimíra Malého a místního
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faráře pana Antonína Stejskala.
V ročníku 1932 bylo 18 chlapců a 18 dívek, z 12 žijících se setkání
účastnilo 7 rodáků. Setkání proběhlo v přátelském duchu. Před odjezdem si
rodáci popřáli do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším
životě.
Všichni účastníci setkání děkují nejen představitelům obce za vřelé přijetí,
ale i manželům Ježkovým za vzornou obsluhu a vytvoření příjemné atmosféry.
Antonín Moudrý

Naše obecní knihovna
Obecní knihovna začala Nový rok besedou s regionálním spisovatelem
Josefem Špidlou, který představil svou poslední knihu „KRVAVÝ MĚSÍC NAD
HOROU LILIAVOU“, historický román ze 17. století popisující události našeho
okolí před 400 lety. Zajímavá byla i beseda s publicistkou a spisovatelkou Ivou
Pekárkovou. Pravidelné čtení tentokrát na téma Zima byla doplněná hrami a
tvořením.
V březnu proběhla oblíbená akce v pořadí třetí - Noc s Andersenem. Do
naší knihovny zavítali hrdinové komiksového příběhu Čtyřlístek. Noci se
zúčastnilo 32 dětí, které byly rozděleny do skupinek na Bobíkovce, Fifinkovce,
Myšpulínovce a Pinďovce. Všechny skupiny musely vyřešit záhadu ztracené
knihy. Děti se úkolu zhostily s nadšením, musely projít zkouškou odvahy a najít
indicie, které je zavedly ke ztracené knize. Večer jsme společně povečeřeli.
„Nocování s knihovnou“ jsme zakončili vyhodnocením a předáním pamětních
listů.
V dubnu navštívily naší knihovnu děti z mateřské školy. Knihovnice je
seznámila s prostředím knihovny a zejména s knihou Josefa Čapka „Povídání o
pejskovi a kočičce“. Děti si po vzoru hlavních hrdinů knížky uvařily dort,
vytvořily záložku do knihy a poslechly, jak to s pejskem a kočičkou dopadlo.
Velice zajímavá byla akce „Poznáváme přírodu“ s odborným výkladem
pana Vojtěcha Baláže, a procházkou, která byla doplněná čtením v přírodě.
Stalo se již tradicí, že naše malé prvňáčky každoročně pasujeme na
čtenáře. Letos tomu nebylo jinak. Po krátkém programu, ve kterém předvedli
znalost abecedy a čtenářskou dovednost, byli panem starostou pasováni na
čtenáře obecní knihovny. Slavnostního okamžiku se zúčastnila také paní
ředitelka ZŠ. O zábavný program dětí se postarala skupina Brnohled. Přeji
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prvňáčkům pěkné zážitky z četby knihy, kterou obdrželi jako dárek. Ať kniha
zůstane jejich přítelem po celý život!
V letošním roce se obecní knihovna opět zapojila do čtenářské soutěže
„Knižní výzva 2017“. Cílem čtenářů soutěže je přečíst dle zadaných kritérií –
dospělí 20 knih a děti 10 knih. Soutěž potrvá do 10. listopadu 2017. Zapojit se
můžete kdykoli v průběhu akce. Ze všech registračních lístků bude vylosovaný
vítěz v každé kategorii a může se těšit na zajímavou odměnu a postup do
okresního kola, které se uskuteční v prosinci v KKD Vyškov.
Jako knihovnice vyhlašuji také soutěž pro děti nazvanou Lovci perel.
Pravidla soutěže se dozvíte na webovských stránkách knihovny nebo přímo
v knihovně. Na podzim knihovna chystá Trénink paměti a workshop Tvoříme
z vyřazených knih.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci akcí knihovny. Přeji
všem krásné léto, hezké prázdniny a dovolenou.
Ilona Ficová, knihovnice

Kinokavárna – film Děda
7. dubna 2017 si někteří občané Letonic připomněli dobu, kdy mohli přijít
večer na filmové představení do místního kina. V nově zrekonstruovaném sále
jsme upravili stoly formou kinokavárny a diváci mohli sledovat film Děda.
Děj tohoto filmu se odehrával na Valašsku, hráli v něm někteří známí
herci např. Bolek Polívka. Promítání filmu se zúčastnila také režisérka Marta
Santovjáková – Gerlíková, která po zhlédnutí
filmu vyprávěla zážitky
z natáčení.
Asi 120 diváků se
zájmem sledovalo zajímavý děj filmu a
zavzpomínali na historii
našeho kina. Promítat se
začalo
v padesátých
letech ještě na staré
Sokolovně, kde původní
sál byl podstatně menší
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a bez dnešního jeviště. V šedesátých letech se kino přestěhovalo do dnešního
sálu. Byly pořízeny sklapovací židle, zakoupena nová promítací aparatura. Na
některá filmová představení přišlo až 200 diváků. Dlouhodobým vedoucím kina
byl Antonín Růžička, po něm Jan Skoupý. Posledním vedoucím, až do předání
sálu původnímu majiteli, byl Jaroslav Zobal. O promítání se dlouhou dobu staral
Josef Hála, po něm Miroslav Moudrý a Zdeněk Flemr mladší. Uvaděčkou byla
Marie Färberová, pokladní Marie Hrabovská. Vstupné na dětská představení
bylo 1, 2 a 3 koruny, na večerní představení pro dospělé 3, 4, 5 korun. Filmy se
vozily z Brna, promítalo se v pátek, sobotu a neděli.
V devadesátých letech byla budova předána původním majitelům a tím
skončilo i kino v Letonicích. Stálo by za úvahu, alespoň v zimním období, občas
pokračovat v myšlence promítání filmů formou kinokavárny.
Jaroslav Zobal

Májové oslavy v naší obci
Kulturní komise při obecním úřadě je pravidelným garantem májových
oslav v naší obci. V letošním roce se do těchto oslav zapojila celá řada
organizací a spolků. První akcí bylo výročí osvobození obce Rudou armádou, na
které se podílela ZO KSČM. Byly položeny věnce u pomníku na návsi a na
místním hřbitově na hrob padlých rudoarmějců. 29. dubna uspořádal místní
dámský klub tradiční slet čarodějnic za hojné účasti děti i dospělých.
O tradiční prvomájové dopoledne se postaraly místní organizace TJ,
JSDH, ZO KSČM, učitelé spolu se zaměstnanci školy. Návštěvníci mohli
sledovat dopoledne soutěže dětí, fotbalové utkání žáků přípravky proti přípravce
z Křižanovic. Požární útok předvedli hasiči zábavnou formou s pomocí hasicí
pěny. K poslechu vyhrával náš tradiční host pan Sekanina. Vedení obce děkuje
všem organizacím, které se podílely na přípravě a organizaci májových oslav.
Zakončením oslav byla tradiční vycházka na Větrníky. Za pěkného počasí
se mohli děti i dospělí pokochat krásnou chráněnou květenou a výhledem do
širokého okolí. O historii a nynějším stavu rezervace pohovořil pan Jaroslav
Pospíšil. Organizátory této akce byla místní organizace ČČK a ZO ČZS, kteří
darovali dětem drobné sladkosti a nápoje.
Jaroslav Zobal, člen kulturní komise
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Letodiv: "Nebe - peklo - ráj"
Od února tohoto roku jsme se s divadelním uskupením Letodiv opět začali
scházet nejen k nacvičování nového kousku "Nebe-peklo-ráj", ale také ke hrám,
scénkám a aktivitám rozvíjejícím schopnosti improvizovat, vyjádřit se a užít si
tvoření společně s kamarády.
Naše snažení vyvrcholilo 16. 5. 2017 v prostorech Obecního domu, kde
jsme skalním příznivcům
sehráli
moderní příběh na
motivy staré české
pohádky Hrátky s
čertem.
Chtěla
bych touto cestou
poděkovat všem,
kteří nám dávají
důvěru a svou
měrou se podílí na
chodu divadelního kroužku.
Děkuji dětem za ochotu učit se, překonávat trému a jít s kůží na trh,
rodičům za to, že nám děti do kroužku posílají, učí se s nimi a vyrábí jim
kostýmy. Základní škole v Letonicích a všem jejím členům veliký dík za
poskytnutí prostoru ke schůzkám a za laskavou podporu ve všech směrech. Panu
starostovi děkuji za vstřícnost a obyvatelům Letonic za to, že jsou našimi diváky
- bez Vás bychom neměli pro koho hrát. V neposlední řadě děkuji své trpělivé
rodině a spolutvůrkyni Renátě Dostálové. Doufám, že ve Vás "Nebe-peklo-ráj"
zanechalo příjemné pocity a budu se těšit v příštím roce znovu na shledanou.
Eva Míčová, režie a scénář (Procyon z. s.)

Pracovat s dětmi v divadelním kroužku je velmi zajímavá a inspirativní
činnost. Děti se chovají přirozeně a svými reakcemi nám projevují radost nebo
zármutek, zda mají z něčeho strach, co je rozveselí, případně co je mrzí. A to je
základ pro dramatickou tvorbu. Dát emocím volný průběh.
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Děti nám svými reakcemi mnohdy otevírají oči a jako dospělí si čím dál
více uvědomujeme, kam se naše skutečné emoce, přirozené projevy vlastně
poděly? Jako herci vystupujeme prakticky každý den, aniž bychom si to
uvědomovali a přitom nehrajeme nikde v divadle...
Děti nic nepředstírají a řeknou, co si zrovna myslí. Udělají, co je napadne.
Moc rády také něco představují, s někým nebo s něčím se ztotožňují. Hrají si na
své hrdiny, jako kdyby vystupovaly na jevišti. Jsou to skuteční herci, kteří se
nám chtějí předvést a upoutat naši pozornost. My jim v tom někdy bráníme a
snažíme se jejich emoce regulovat. Všeho s mírou, jak se říká, ale do divadla
emoce neodmyslitelně patří.
Chtěla bych vzkázat všem dětem, ať svoje role na divadelním jevišti
prožívají naplno, stejně tak, jako když chtějí mamince ukázat nějaké představení
doma. Ať nemají z ničeho strach a dokáží se tak vcítit do svých rolí. Tak bude
jejich představení úspěšné, plné emocí a zážitků a všem se bude jistě moc líbit.
Renáta Dostálová, scénář a režie

Informace
Vážení majitelé nemovitostí,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o svedení dešťových vod ze
střechy Vašeho rodinného domu do Vaší kanalizační přípojky a nikoli
povrchově na přiléhající chodník či komunikaci. V zimních měsících může dojít
náhle k oteplení a k vytékání vod ze svodů právě na tyto komunikace a při
mínusových teplotách, kdy povrch je zmrzlý, se vytvoří nebezpečná ledovka.
Obec Letonice Vás tedy žádá o zaústění svodů ze střechy do kanalizace.
Obecně nesouhlasíme s vypouštění dešťových vod na pozemek obce, což je i
v rozporu s platnou legislativou, obec s tímto řešením nesouhlasí a nikdy
v tomto ohledu nedala souhlas. Dešťové vody musí majitel nemovitosti prioritně
likvidovat na svém pozemku, případně po vydání souhlasu obce lze svody přes
kanalizační přípojky napojit na veřejnou kanalizaci. Děkujeme za pochopení
v této věci, která přispěje k větší bezpečnosti na našich chodnících.
Ing. Petr Lokaj, člen RO Letonice
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Fotografie z oslav osvobození obce a májových oslav
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Společenská statistika obce Letonice za 1. pololetí 2017
Narození
Úmrtí

6
8

Sňatky

1

Počet obyvatel obce Letonice k 30. 6. 2017 je 1393.
Lenka Liberová, matrikářka
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