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Letonice zpívají koledy
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Vystoupení dětí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu

Práce našich dětí
2

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám druhé číslo Letonického zpravodaje roku 2017. To je
neklamné znamení, že zde opět máme Vánoce. V nedávné době jsme vstoupili
do adventního období rozsvícením vánočního stromu na návsi a v minulém
týdnu jsme, v rámci zapojení do akce Česko zpívá koledy, za doprovodu živé
hudby navodili předvánoční náladu.
Konec roku je časem bilancování a hodnocení. Znovu se budeme vracet
k nedořešeným problémům roku a přemýšlet o tom, co jsme mohli udělat lépe.
Obec sice nerealizovala žádnou velkou stavební akci, v konečném hodnocení
roku 2017 se objevuje řada dokončených věcí ve prospěch obnovy a rozvoje
obce a také několik rozpracovaných stavebně investičních akcí.
V budově ZŠ byla dokončena oprava a modernizace toalet ve dvou
nadzemních podlažích včetně několika drobných oprav a výměny nábytku.
Stejně v MŠ Letonice byly provedeny opravy spíše údržbového charakteru a
byla obměněna část nábytkového vybavení. V ulici Školní proběhla II. etapa
opravy chodníku a v ulici U Koupaliště byl položen nový asfaltový koberec.
Mimo to probíhala běžná údržba a řada oprav lokálního charakteru, opravy
kanalizačních vpustí, předláždění zpevněných ploch, opravy dětských hřišť, atd.
V současné době se pracuje na modernizaci knihovny a jejím rozšíření o
výstavní a přednáškové prostory. Před koncem roku jsme zahájili práce na
úpravě a modernizaci obřadní síně. Původní “obřadka” sloužila ve stejné podobě
řadu let. Práce probíhají pod vedením architektky, mimo výmalby a obložení
bude vyměněn nábytek a budou odstraněna nepraktická křesla. Řešení
technicko-administrativně-majetkových
problémů
v
rámci
přípravy
infrastruktury v nově vznikající ulici Horany pokročilo a v současné době je
ukončeno výběrové řízení na zhotovitele plynovodu, kanalizační a vodovodní
sítě. Přeji si, aby administrativní náležitosti byly již splněny včetně uplynutí
správních lhůt a na jaře mohly začít zemní práce. Ve stadiu rozpracovanosti je
stále “Ulice Dražovská”. Byla dokončena projektová dokumentace a vydáno
územní rozhodnutí ke stavbě. V současné době probíhá řízení o vydání
stavebního povolení. Tato akce měla být zahájena opravou kanalizace a
chodníku ještě v tomto roce. Vzhledem ke složitosti jednání v rámci
povolovacího řízení jsme nuceni akci přeložit do roku 2018.
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Stejně tak jsme museli učinit s plánovanou opravou chodníků a kanalizace
v ulici Nová. V rámci projektové přípravy vyplynula nutnost položení
kanalizačního potrubí mimo původní trasu. Dílo nelze provést v rámci opravy,
nyní je zpracovávána nová dokumentace k získání stavebního povolení a práce
musely být přesunuty do příštího roku.
V rámci realizace společných zařízení máme podány dvě žádosti o dotace
z programu OPŽP na opravy polních cest a výsadbu zeleně v rámci realizace
pozemkových úprav v katastru obce. Oba projekty byly doporučeny ke
schválení. Je potěšitelné, že z řad mladých myslivců vyšla iniciativa k realizaci
KPÚ vlastními silami za podpory obce.
V průběhu roku jsme mohli navštívit mnoho krásných kulturních a
sportovních akcí. Plesy, ostatky, hody, besedy, přednášky v knihovně, výstavy,
sportovní akce, jarmark atd. Stále se ještě mezi námi najdou zapálení lidé, kteří
pro nás ostatní ve volném čase připravují zábavu i poučení. Patří jim moje
uznání a poděkování.
V současné době probíhá převzetí licencí a majetku kabelového
televizního vysílání firmou Itself, s.r.o., Brno. Informace o tom je na jiném místě
LZ. Pro plné využití nabídky je nutné položení optického kabelu z vysílače na
kopci u Němčan do naší obce. K tomuto je již vydáno stavební povolení a
realizace je závislá na počasí. Po napojení na páteřní optickou síť bude patrno
značné zkvalitnění příjmu televizního signálu. Před spuštěním je rovněž nová
modifikace Infokanálu, Z licenčních důvodů se vrátíme k informačnímu
obecnímu vysílání pouze jednoho programu. Bude nastaveno zveřejnění
informací, společenské události (fotografie) a videoinformace. V době hlášení
místního rozhlasu bude toto možno poslouchat v televizním vysílání.
Závěrem chci jménem svým i celého zastupitelstva obce popřát šťastné
prožití vánočních svátků a do roku 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí, tolerance a
radostného setkávání.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Jak se dříve v Letonicích prožívaly Vánoce
(Z archivu podle vzpomínek manželů Jandlových a V. Křivánkové)

Příprava na Vánoce začínala již čtyři týdny před Štědrým dnem. V tomto
adventním období denně, ještě za tmy, chodili lidé se svítilnami v rukou do
kostela na roráty. V domácnostech se chystal betlém. Figurky vystřižené
z papíru nebo vyřezané z překližky se upevňovaly na podložky vyzdobené
mechem, přineseným z Hájku.
Na štědrý den se už od rána po celé vesnici ozývaly rány. Tehdy nebyly
rozšířené petardy a kluci stříleli “karbidem“. K tomu využili plechovky nebo
trubky, do kterých se vložilo kusové karbidové vápno, které se zvlhčilo většinou
“plivnutím“ a vnikající plyn se zapálil přes otvor ve víčku zápalkou. Další
zábavou bylo iniciování sirné směsi, seškrábané ze zápalek a vpravené většinou
do dutého klíče úderem na hřebík, kterým byla směs prudce stlačena. Obojí bylo
poměrně nebezpečné.
Dopoledne se strojil vánoční stromeček. Jablíčka, ořechy, linecké cukroví
a sněhové věnečky posloužily jako dnešní “čokoládová kolekce.“ Pokud
v některých rodinách měli ozdoby, byly velice jednoduché, většinou vyrobené
z korálků. Rozšířené byly papírové řetězy a samozřejmě obyčejné svíčky.
Prskavky se sušily u kamen a tak se občas stalo, že začaly “prskat“ ještě před
zavěšením na stromeček.
Když se začalo stmívat a vyšla první hvězda, podávala se večeře.
Většinou vánočka s medem, vařené křížaly (sušená jablka, hrušky, švestky),
hrách s kroupami a dušenými houbami, někdy kousek uzeného masa. Po večeři
někdo z rodičů zazvonil na zvoneček a celá rodina přešla k vánočnímu stromku.
Dárků pod ním mnoho nebývalo a většinou to byly samé praktické věci. Potom
se společně zpívaly koledy, krájela se jablka, pouštěly se lodičky z ořechů.
Potom se vyhlíželi a očekávali pastýři. V obecní pastoušce se už před
vánocemi scházeli chlapci a děvčata a secvičovali zpívání koled. Na štědrý den
večer spolu s muzikanty a dvěma pastýři prošli celou vesnici. Do proutěných
krosen jim lidé dávali vánočky, cukroví, jablka, někde i kousek masa. Mladí se
pak vrátili do pastoušky, kde se společně bavili povídáním a zpěvem a
konzumovali vše, co po vesnici dostali.
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Nejednou se stalo, že mladí i muzikanti šli rovnou na jitřní mši, která
bývala velmi slavnostní – s muzikou a se zpěvy.
Jiří Skokan

Zima je kouzelná
Padá snížek tiše z velké výše,
mráz na okna domů píše.
Do bílého hávu oděly se stromy, keře…
je úchvatné vidět je v této nádheře.
Sníh třpytem barev v slunci fascinuje
a křehkou krásou malíře inspiruje.
Zimu miluji, její kouzelné období,
a žasnu, jak přírodu krásně zdobí.
Obloha šedá ukrývá zlaté sluníčko –
to se v zimě na nás usměje jen maličko.
Zasněžená krajina mě procházkou osvěží,
nalézám krásu, božský klid – a to mě potěší.
Myslivci na lesní zvěř pamatují,
v lese krmelce krmivem zásobují,
nedočkavě vyhlížejí štědré dárce –
tento láskyplný vztah potěší srdce.
Ta nesmírná moudrost přírody dala,
aby si Zem – naše živitelka – odpočala.
Načerpala novou sílu v zimním spánku
a probudila se až v jarním vánku.
Napsal pan Rostislav Rotrekl, ročník 1932, rodák z Letonic
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Radujme se, veselme se…
Milí čtenáři, dovolte, abychom vás seznámili s činností ZŠ za 4. čtvrtletí
roku 2017.
Zahájení školního roku 2017/2018 proběhlo v pondělí 4. 9. před budovou
ZŠ. Do 1. třídy nastoupilo 5 prvňáčků. Byli přivítáni paní ředitelkou, panem
starostou, pedagogickým sborem a všemi žáky naší školy. Všichni rodiče měli
možnost prohlédnout si budovu školy, kde byli překvapeni změnami, které zde
proběhly během prázdnin. V 1. patře a v přízemí bylo vybudováno nové sociální
zařízení. Novinkou je také nová výdejna obědů, která se vrátila po několika
letech zpět do školy.
V měsíci září provedli žáci sběr starého papíru, který pořádáme
každoročně. Koncem měsíce září se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky na
dopravním hřišti ve Vyškově. V jarních měsících budou dělat zkoušky
z písemných testů a praktického výcviku jízdy na kole. Cílem této výuky bývá
každoročně zabránit úrazům a neštěstím na silnicích. Od října máme na škole
tyto zájmové kroužky: dramatický, Šikulky, Medvídci, stolní tenis, hra na
nástroj, Break Dance. Náboženství je vedeno jako nepovinný kroužek. Žáci
4. ročníku připravili zajímavou akci nazvanou „Pruhovaný den“. Všichni žáci i
dospělí měli přijít do školy a mít na sobě něco pruhovaného. Akce byla zdařilá a
nejlepší účastníci byli odměněni. 17. 10. jsme se zúčastnili v obecním domě
vystoupení tanečního souboru Ondráš – „Ztracené pohádky“. Toto vystoupení
bylo velmi zdařilé a všem se líbilo. Účinkující byli odměněni dlouhým
potleskem.
Všechny děti se se velmi těšily na každoroční podzimní výlet. Paní
ředitelka nám připravila příjemné překvapení. 25. října jsme jeli na výlet do
Sklárny KVĚTNÁ a do Uherského Hradiště, kde jsme navštívili KOVOZOO.
Ve středu 22. 11. naši školu navštívili herci z Divadla Slunečnice a předvedli
dětem pohádkový příběh Sněhulka a Bambulín. Naladili nás tímto
na předvánoční atmosféru. Akce byla finančně hrazena ze sběru papíru. Ve
čtvrtek 30. 11. naší vesnicí prošli vojáci napoleonských vojsk. I když bylo
studené počasí, děti nadšeně vítaly vojáky v dobových uniformách. Jen se trochu
vylekaly, když se střílelo z kanonu. Na toto setkání se děti každý rok velmi těší.
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V neděli 3. 12. jsme slavnostně rozsvítili Vánoční strom na návsi. Žáci
zazpívali krásné vánoční písně a zarecitovali několik básní. Velmi pěkný byl
také hudební doprovod žáků pod vedením paní učitelky Šárky Novozámské.
V prosinci jsme se začali připravovat na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
V úterý 5. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti přednesly krátké
pásmo básniček a písniček. Byly za to odměněny sladkou nadílkou - adventním
kalendářem, který dětem zakoupila škola. Nejvýznamnější akcí v prosinci byl
Vánoční jarmark, který se uskutečnil v úterý 19. prosince v tělocvičně ZŠ.
Rodiče si prohlédli vyzdobenou školu a nasáli příjemnou atmosféru vánočních
dnů.
Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a v novém
roce 2018 hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice

Ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Prázdniny skončily a my jsme opět v mateřské škole. Co nového a
zajímavého jsme až doposud zažili?
Školku navštívila řada umělců, kteří svým vystoupením zpestřili běžný
režim dětí v MŠ. Byla to pohádka O Budulínkovi, kouzelnické vystoupení, kde
se ze samotných dětí stali malí kouzelníčci, a na pěkných podzimních dílničkách
spolu s rodiči vytvářely z přírodnin strašáky, kteří nám několik dlouhých týdnů
hlídali u vchodových dveří školky. Také představení uměleckého souboru
Ondráš v Obecním domě bylo pro děti velkým zážitkem a se začátkem podzimu
k nám do školky přijelo Sférické kino a děti se velmi zajímavou formou
dozvěděly zas něco víc o vesmíru.
Na den, kdy nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem a andílkem, jsme se
všichni moc těšili. Každý byl obdarován balíčkem dobrot, který byl částečně
pořízen i z výtěžku prodeje plastových víček ve výši 620 Kč. I vánoční dárky
pod stromečkem vykouzlily nejeden úsměv na tváři holčiček a kluků.
Také jsme se předvedli na různých vystoupeních v obci: vítali jsme nové
občánky, tančili a zpívali jsme našim nejstarším občanům, zpestřili jsme svým
vystoupením i rozsvěcení vánočního stromečku.
V letošním školním roce jsou 5 – 6leté děti zapojeny do projektu „Svět
nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Tento projekt si klade za cíl vzbudit
v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost
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z plnění úkolů. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem
potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich
samostatnost při dalším zdokonalování v pohybových dovednostech.
Těšíme se na další neméně zajímavé akce v druhém pololetí a přejeme
všem obyvatelům Letonic „šťastné a veselé“.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Letonice

Vážení spoluobčané,
Úvodem bych Vám rád popřál příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný Nový rok. Doufejme, že ho letos v naší organizaci přežijeme a
prožijeme ve větším klidu, než tomu bylo doposud.
Po jarním finiši, kdy jsme zachránily náš A-tým v okresním přeboru, se
podzimní sezóna jevila jako „procházka růžovým sadem“. Mužstvo nám sice
trochu stárne, ale po návratu dalších našich odchovanců a dalšímu posílení –
hrajeme úplně na opačném konci tabulky. Dostáváme sice dost branek…, ale na
druhou stranu jich dokážeme soupeři do jejich brány nastřílet stejně a ve většině
případů i dát nějakou tu branku navíc…., což pak vede k zaslouženému vítězství
a lepšímu umístění v tabulce.
Po podzimu se držíme na 3. místě tabulky a tak se můžeme v klidu
připravovat na zahájení jarní sezóny. Kvalita týmu je na okres docela velká, jen
budeme potřebovat mužstvo doplnit a oživit mladšími hráči z našeho B-týmu,
kterým se však přestoupit moc nechce. Pořád ale věříme, že snad někdo nakonec
přestoupí. B-tým jsme po loňské sezóně přihlásili do 3. třídy, kde je kvalita hry
o něco větší. Proto si myslím, že by naše omladina mohla mít i větší ambice,
než doposud, kdy kopali „jenom čtverku“. Umístění B-týmu je v polovině
tabulky, kde se samozřejmě odrazily jejich střídavé - někdy lepší, někdy horší
výsledky.
Naši dorostenci nastupují v krajské soutěži v Bučovicích. Všech pět je
oporou teamu a jsme rádi, že se po nepříliš šťastném startu, zvedli a začali
bodovat. Snad se to po odehrání nastávající jarní sezóny ještě více odrazí na
jejich bodovém kontu a umístění v soutěži.
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Do podzimní soutěže jsme po roce přihlásili také mladší přípravku.
Nadšení a elán našich dětí je úžasný. Jejich nasazení a zápal pro hru i
v obyčejném tréninku bohatě nahrazuje jejich začátečnickou nezkušenost. Za půl
roku se všichni zlepšili, tak věřím, že na jaře už z nás budou mít soupeři strach.
V létě se nám naše organizace navíc rozrostla i o oddíl stolního tenisu a
již druhou sezonu nám funguje i náš dětský volejbalový tým GEPARDS TJ
Letonice. Informace o jejich činnostech Vám podají ti nejpovolanější a to jejich
vlastní trenéři.
Dále pokračujeme v údržbě a zvelebování našich areálů. V příštím roce
chceme kompletně opravit kurt na hřišti a udělat osvětlení tréninkové plochy za
hlavním hřištěm. Pokud tomu zimní počasí dopřeje, tak bychom rádi, jako každý
rok, vytvořili, samozřejmě se vstupem zdarma, ledovou plochu na hřišti.
Z minulých let víme, že tato zábava skýtá zážitky z bruslení nejenom našim
dětem, ale i mnoha dospělým.
Takže ještě jednou HODNĚ ZDRAVÍ A AŤ SE DAŘÍ.
Michal Mihalík, předseda TJ Letonice
Volejbal
Volejbalový oddíl
se
v poslední
době
zaměřuje hlavně na práci
s mládeží. Nově založené
žákovské družstvo dívek
i chlapců má za sebou
první rok poctivého
tréninku a pomalu si
začíná užívat pocitu
radosti z této náročné, ale
krásné hry. Je potěšitelné,
že počet těchto mladých
sportovců se během prvního roku přípravy nesnížil, naopak z původních deseti
narostl na současných čtrnáct.
V rámci utužení kolektivu nejen s dětmi, ale i s rodiči, jsme se společně podíleli
i na údržbě areálu u bývalého kouěpališt, včetně posezení u táboráku.
V rámci rekreačního sportu jsme pronajímali kurty a upořádali i několik
turnajů v tenise.
Jann Ježorek
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

OBCE

... tak nám zabili Ferdinanda !
To tu již v minulosti bylo, tak proč to nezopakovat? Řeklo si zřejmě, před
říjnovým jednáním zastupitelstva, vedení naší obce, a pro změnu, místo
panovníka, nechali hlasy většiny zastupitelů „zabít“ (zrušit a rozpustit)
rozpočtové fondy. Zjednodušeně řečeno - odstranili důležitý stabilizační prvek
ekonomiky obce a jejího rozvoje, který měl, mimo jiné, účinně bránit
v Letonicích tradičním předvolebním finančním excesům obecního rozpočtu,
které nám připomínají památné schodkové (veskrze investiční) roky 2006, či
2010, kdy v obecní kase zůstalo minimum prostředků a ještě závazek 2 mil. Kč.
A je tu opět volební rok 2018 a s ním zvýšené investiční výdaje.
Pro laika zrušení
fondů neznamená nic
mimořádného. A jak
říkají někteří kolegové
zastupitelé: „ stejně jsou
zbytečné“. Kdyby se
jednalo o běžné občany,
mohl bych souhlasit.
V případě
zastupitelů,
kteří zodpovídají za stav
obce, však souhlasit
nemohu. Není přece
možné brát, dokud je z čeho a po nás potopa! Od roku 2010, kdy jsme s kolegy
z finančního výboru pracovali na změně ekonomického systému, jehož součástí
byl i mechanismus fondů, trvalo čtyři roky, než se podařilo zavést. Možná stojí
v grafu za povšimnutí i fakt, že právě v době volebního roku 2014, kdy jsme
předávali stabilizovaný rozpočet novému zastupitelstvu, nedošlo ke
schodkovému rozpočtu, jako tomu bylo v minulosti a to jsme měli za sebou
dotační investice do zateplení obecních budov (MŠ, ZČ, obecní úřad).
Jednalo se o tyto tři fondy – rozvojový, reprodukční a rezervní. Jejich
smyslem byla již výše zmíněná stabilizace ekonomiky obce, dále zvýšení
objemu financí do obce (nejen obecního rozpočtu) a v neposlední řadě také
vytvoření rezervních balíčků se specifickým určením.
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První – REPRODUKČNÍ – byl vytvořen proto, aby konečně na obci
byly ukládány finance jednak na nečekanou, ale také na plánovanou budoucí
nezbytnou obnovu majetku (ČOV, kanalizace, objekty MŠ, ZŠ, OÚ, veřejné
osvětlení, komunikace, ...). Vím, že se u nás už dlouho neplánuje, ale až nás
donutí okolnosti, abychom nějaké prostředky vůbec měli. Doposud nic takového
v Letonicích nebylo a nyní už zase není. A to máme majetek přes 100mil.Kč!
Druhý – ROZVOJOVÝ (prorůstový). V něm našetřený a průběžně
zhodnocovaný objem finančních prostředků, měl motivovat a současně
zabezpečit v dostatečné míře případnou aktuální potřebu spolufinancování
v případě, že bychom změnili strategii nečerpání dotačních prostředků. Byli
bychom tak připraveni podpořit jakoukoliv získanou dotaci na projekty
schválené v Programu obce Letonice, pro jakéhokoliv aktivního čerpatele dotace
(obec, podnikatelé, neziskovky, fyz. osoby).
Třetí – REZERVNÍ – měl krýt nenadálé finanční potřeby obce (krize,
havárie, neočekávané a výhodné investice,..), aniž bychom ohrozili skladbu či
plánované čerpání aktuálně schváleného rozpočtu obce daného roku.
Díky přijatým pravidlům hospodaření s fondy se za čtyři roky jejich fungování
podařilo, aniž by byly omezeny běžné roční výdaje, vytvořit rezervy ve výši 10
mil.Kč - Fond rezervní 4,2mil. Kč, fond reprodukce majetku 4,3 mil.Kč a
fond rozvojový 1,5mil. Kč. Při více jak 100 mil. majetku pouze cca 10%, ale
aspoň že to. Výsledek mohl být mnohem lepší, kdyby vedení přijalo i druhý,
finančním výborem vypracovaný a doporučený, prorůstový nástroj, kterým byla
pravidla pro podporu čerpání dotací formou projektů, která mohla přinést
mnohonásobné zhodnocení (viz příklad projektových dotací z Bohdalic či
Rousínova v minulém zpravodaji).
A negativa? Důvod jejich zrušení? Rád bych požádal někoho z
navrhovatelů usnesení na zrušení fondů, ať do příštího zpravodaje uvede
ekonomicky podložené zdůvodnění nevýhodnosti jejich fungování, či
výhodnosti jejich zrušení, případně ať navrhne lepší řešení jak zajistit stabilitu a
umožnit dynamický rozvoj obce. Nebo ať férově přizná, že jen neví jak rychle
sehnat peníze na investici do infrastruktury na Horanech. Pak by se dalo jednat o
tom, jak např. tento projekt financovat modernějšími a pro obec ekonomicky
zajímavějšími a šetrnějšími modely, než je „vyrabování“ obecních rezerv a
pokladny. Asi by ale stálo nejdříve za veřejnou diskusi, jestli a kolik jsou místní
občané ochotní ze svých peněz přispívat na zhodnocení majetku budoucích –
mnohdy i nově přistěhovalých majitelů stavebních parcel v nové lokalitě,
případně jestli stejnou finanční podporu dostanou i ti, kteří se rozhodnou pro
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obnovu původních domů v již zastavěných územích vč. vymírajícího centra
obce. Neměla by toto být priorita? A které další? Jenže, kde na to pak vzít? A
jsme zase na začátku. Domnívám se, že bez řízeného rozvoje, vč. změny
systému financování a využívání nabízených dotací, to zkrátka rychleji nepůjde.
I rakousko-uherská říše doznala změny. A co Letonice? Jen rušením to dopředu
nepůjde. A pakliže má mít nové jedenáctičlenné zastupitelstvo po roce 2018
alespoň šanci být úspěšné, je nejvyšší čas začít se vzděláváním kandidátů do
nového zastupitelstva, aby kromě jiného vnímali podstatný rozdíl mezi údržbou
a rozvojem obce.
Přeji nám všem požehnané Vánoce a celý nový rok 2018.
Ing. Jiří Pospíšil
zastupitel a bývalý předseda finančního výboru obce Letonice

Než zabili toho Ferdinanda
Některé záležitosti nelze shrnout do deseti vět, ale nechci v tento čas psát
sáhodlouhé komentáře a nerad tak činím i teď. Jako zastupitel, radní a
místostarosta jsem se podílel na tvorbě i zrušení fondů a na přípravě rozpočtu
obce na rok 2018, ale o žádném „rabování“ jak uvádí pisatel “Ferdinanda“
nevím. Posuďte sami. Jestliže, tak jako v každé domácnosti, když chci pořídit
něco finančně náročnějšího, tak buď na to mám anebo nemám. Pokud nemám,
časem našetřím, nebo řeším úvěrem, popř. výpůjčkou. Úvěr samozřejmě ve
splátkách přeplatím. Stejně se chovala i obec – bez úvěrů.
Obec v předchozích letech hospodařila s přebytkem, který uložila a
vytvářela rezervu na případné havárie, údržbu, obnovu a rozvoj. V současné
době je tato částka ve výši cca 11 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se v roce 2017
nepodařilo jednu finančně náročnější akci (Dražovská ul.) z důvodů
administrativních průtahů realizovat, jsou v plánu roku 2018 dvě. Zmiňovaná
rekonstrukce ul. Dražovská a Infrastruktura nově vznikající ulice Horany.
Z tohoto důvodu se při přípravě rozpočtu roku 2018 navrhlo zapojení části
těchto rezervních finančních prostředků ve výši cca 6 mil. Kč. Takže stále
zůstává min. 5 mil. Kč jako rezerva na cokoliv. K tomu lze přičíst
předpokládaný přebytek rozpočtu roku 2017 ve výši cca 1,5 mil. Kč a další
možné finanční prostředky, které se mohou ušetřit na základě výběrového řízení
na akci Horany. Poněvadž v rozpočtu obce ve výdajových položkách jsou částky
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dle projektu, může to být až cca 3 mil. Kč. Takže suma sumárum 5+1,5+3=9,5
mil. Kč zůstává pro příští zastupitelstvo.
Takto vypadá “ vyrabovaná obec“? Na to stačí selský rozum. Toto Vám
pisatel Ferdinanda zapomněl nebo nechtěl sdělit a v přiloženém grafu
neznázornil. A já nabývám dojmu, že úmyslně. Ale z toho se jednou za půl roku
vyzpovídá a jede se dál. Vzhledem k tomu, že pisatel “Ferdinanda“ se dotkl i
jiných záležitostí, nebudu již dále reagovat a jsem ochoten o problémech vést
užitečnou a věcnou diskuzi.
Ještě na závěr, jako “nerodilý Letoňák,“ se zamýšlím nad zněním věty
„mnohdy i nově přistěhovalých majitelů“, což svědčí o myšlení některých
rodilých Letoňáků, kteří jsou prvními, kdo nově přistěhovalé účelově kontaktují.
S přáním pohodových svátečních dnů
Jaroslav Bartoník, místostarosta

Komentář Finančního výboru k článku ..tak nám zabili Ferdinanda
V návaznosti na článek pana Pospíšila ohledně zrušení fondů cítíme
povinnost reagovat na toto rozhodnutí, které bylo doporučováno i FV.
Doporučení o zrušení fondů bylo založeno na opakovaných připomínkách
státních orgánů, podněcujících jejich zrušení. Dalším důvodem pro zrušení
fondů byla obtížná možnost čerpání rozvojového a rezervního fondu. O čemž
vypovídá skutečnost, že z něj nebylo nikdy čerpáno. Naopak v případě čerpání
z fondu (reprodukční fond) jsme se dostávali do hledáčku státních orgánů,
s podezřením, že je obec aktuálně bez peněžních prostředků. V návaznosti na
zrušení fondů FV navrhoval zřízení speciálního bankovního účtu, který by
sloužil jako náhrada fondů se snadnějším čerpáním uložených peněžních
prostředků. To že nebyl schválen na posledním jednání zastupitelstva,
neznamená, že nemůže být schválen v budoucnosti.
Co se týče grafu pana Pospíšila, zobrazujícího hospodaření předchozích
let, jedná se o velmi výstižný graf, kterému ovšem chybí jeden důležitý aspekt a
to stav peněžních prostředků obce, který je nutný pro komplexní posouzení
hospodaření obce. Za jeden z důležitých bodů záměru rozvoje obce považujeme
udržení mladých obyvatel v obci, čehož nelze docílit bez velkých investičních
akcí, typu výstavba infrastruktury Horany. Protože se obec nechce vydávat
cestou zadlužování, raději se obec rozhodla jít cestou postupného šetření
předchozích let, (a to od roku 2012 jak vypovídá graf J. P.). Poté, v době
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samotné realizace, je obec schopna nemalé investiční výdaje pokrýt z vlastních
peněžních prostředků. Je jen téměř shodou náhod, že k daným velkým
investičním akcím dochází v posledních letech volebních období, což je
ovlivněno především komplikovanou přípravou a náročnou administrativou
těchto investičních akcí.
Závěrem bychom chtěli podotknout, že stav finančních prostředků obce
k 31. 12. 2017 je cca 29 milionů Kč a předpokládaný deficit rozpočtu 2018 je
6 milionů Kč (způsobený právě výstavbou infrastruktury Horany). A to vůbec
nebereme v potaz příjmy z prodeje pozemků dané lokality.
Finanční výbor ZO Letonice
Této výměně názorů na stránkách LZ nejsem rád a nechci ji podporovat.
Myslím, že místostarosta zde problém dostatečně objasnil. Chci jen podotknout,
že nevidím na rozdíl od pisatele článku žádný předvolební “exces 2018.“ Při
svém nástupu do funkce v roce 2010 jsme převzali obec s finančním deficitem
2 mil. Kč. Z rozboru hospodaření a finančního plánu je zřejmé, že pro své
nástupce na další volební období alokujeme částku nejméně 8 mil. Kč.
Administrativní důvody zrušení fondů jsou zde také vysvětleny.
S nadcházejícími volbami tyto skutečnosti nikdo z vedení obce nespojuje.
Ing. Jiří Skokan, starosta

Reakce zastupitele obce na příspěvek ing. J. Pospíšila
Jako člen redakční rady jsem měl možnost si přečíst před vydáním
zpravodaje článek ing. Jiřího Pospíšila. Proto mám možnost reagovat na jeho
znění dříve, než bude vydáno další číslo LZ. To už by všichni dávno zapomněli,
o co tehdy šlo.
Letos jsem byl požádán, abych pomohl se sestavením rozpočtu obce na
rok 2018. Proto bych chtěl občany informovat o tom, jak se tvořil rozpočet a kde
je tedy pravda. Článek ing. Pospíšila považuji za tendenční, protože se evidentně
nemůže smířit s tím, že zastupitelé většinou 11 hlasů ze 14 na říjnovém jednání
rozhodli o zrušení fondů, na kterých bylo deponováno cca 10 mil. Kč a které ve
svém příspěvku zmiňuje ing. Pospíšil, Vedení obce stálo před problémem, jak
zafinancovat připravené investiční akce, které jsou připraveny k realizaci. Takto
deponované finanční prostředky by totiž nebylo možné využít pro finanční krytí
těchto plánovaných investic ve výši 14 mil. Kč.
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Rozpočet pro rok 2018 je navržen tak, že příjmy jsou plánovány ve výši
21 785 tis. a výdaje ve výši 27 800,7 tis. Kč. Zrušení zmíněných fondů
umožňuje pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 6 015,5 Kč, přitom
mandatorní (povinné) výdaje tvoří zhruba polovinu z výdajů. Druhou polovinu
tvoří tzv. kapitálové výdaje, kam patří i plánované investiční akce.
Několik slov k připraveným investičním akcím. Jedná se o:
 vybudování inženýrských sítí v lokalitě Horany. Tato investice
se připravuje více než 10 let. Nyní je vydáno stavební povolení, je
vysoutěžena firma, která akci provede. V příštím roce plánuje
prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
 celková rekonstrukce ulice Dražovská. Tato rekonstrukce je
rovněž dlouhodobě plánována. Je připravena projekčně, na jaře je
možno s rekonstrukcí začít. Jde totiž o vjezd do obce, o které jste se
mohl dozvědět např. z vysílání ČT Brno, kde byl tento způsob
řešení vjezdu do obce dáván za vzor.
 chodník a kanalizace v ulici Nová. Zde je na několika místech
propadlá kanalizace. Plánuje se vyměnit kanalizační potrubí a
vybudovat nový chodník.
 chodník v ulici U Koupaliště. Bude provedena výměna stávající
dlažby a chodník bude prodloužen až k ulici Příční.
 zpevnění polní cesty od areálu ZOD po čistírnu odpadních vod.
Po tomto zpevnění volají občané, kteří chodí na procházky
k rybníku. Tato cesta bude také využívána pro odvoz kalů z čistírny
odpadních vod.
Dávám tedy občanům na zváženou, kde je pravda. Proč držet na účtech 10
mil. Kč, když jsou potřebné na financování vyjmenovaných investičních akcí.
Věřím, že si naši spoluobčané sami udělají obrázek o situaci.
Jaroslav Zobal, zastupitel obce
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Příkladná iniciativa a poděkování
Na základě podnětu některých mladých členů mysliveckého sdružení se
v měsíci září a v říjnu uskutečnily dvě schůzky, při kterých se tito členové
zajímali o rozsah tzv. „Společných zařízení“ v rámci zpracovaných KPÚ
Letonice a možnost vlastní realizace i bez dotačních titulů.
Na první schůzku byl pozván lesní správce Letonic ing. Chrbját. Dále p.
Dufka, zástupce firmy Okrasné výsadby Hluk, tvůrce „Koncepce realizace
společných zařízení v k. ú. Letonice“, který je součas ně zástupcem spolků, které
mají s obcí uzavřenou dohodu o realizaci společných zařízení v případě získání
dotace z OPŽP. Dalšími účastníky byly zástupce Procyonu a jeden občan.
Veškerá opatření budou realizována dle zpracovaného projektu
„Koncepce realizace společných zařízení v k. ú. Letonice“, Pan Dufka dále
informoval o vlastních realizacích a s tím spojených problémů a úskalí včetně
následné údržby, způsobu výsadby stromů kolem polních cest, apod. Schůzka
probíhala neformální diskuzí mezi jednotlivými účastníky, kde byly pojmy,
návrhy a úvahy projednány a objasněny. Z uvedené diskuze se účastníci shodli
na prvotní realizaci menšího rozsahu, a to „Výsadbu stromů kolem polní cesty
C6, což je cesta na Bandoš i přes některé negativní názory přítomného občana.
Další následná schůzka se uskutečnila za účasti mladých členů MS,
zástupce TJ a zástupce zahrádkářů. Místostarosta seznámil přítomné s rozsahem
opatření kolem C6 dle podkladů „Koncepce realizace společných zařízení v k.ú.
Letonice“ a nastínil finanční náročnost této akce. Jedná se o výsadbu 40-ti kusů
ovocných stromů a k tomu s tím související další potřeby. Materiálové náklady
činí cca 13.000,- Kč a práce 21.500,-Kč. Obec má v rozpočtu na rok 2018 tuto
částku plánovanou.
Zapojením a prací členů různých NNO lze dosáhnout finanční úspory, ale
to není to hlavní, proč se o tom jedná. Daleko důležitější a významnější je zájem
mladší generace a zapojení místních do tvorby krajiny a jejich podíl na vytváření
nového vzhledu okolní krajiny obce. Po vzájemných konzultacích a projednání
některých detailů uvedené akce C6 se zúčastnění zástupci obce, MS, TJ a ČZS
shodli na vzájemné pomoci a zapojení do realizace této akce.
Tímto bych chtěl poděkovat mladým členům MS Letonice za jejich zájem
a iniciativu při tvorbě krajiny v katastru obce a doufám, že vzájemnou
spoluprací s dalšími organizacemi uděláme nejen tento první krok, ale budou
následovat i další za ještě krásnější okolí Letonic.
Jaroslav Bartoník, místostarosta
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Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Zprávy od zahrádkářů
Dne 7. 10. 2017 na výstaviště Flóry Olomouc vyvrcholily oslavy
60. výročí vzniku ČZS, kterých se zúčastnil předseda ČZS Stanislav Kozlík a
ministr zemědělství Marian Jurečka. Naše organizace rovněž na tuto oslavu
uspořádala zájezd, kterého se zúčastnilo kolem 40 občanů a mládeže z Letonic.
Prohlídka začínala symbolicky - na rumišti a neplodné půdě - tak většinou
vypadaly pozemky, které ČSZ získal pro budování svých osad. Poté následovaly
již záhony plné zeleniny a květin, které vykvetly pod pracovitýma rukama
našich členů. V další části expozice již měly možnost představit své výpěstky
jednotlivá Územní sdružení. Současně na výstavišti Flóry probíhala poprvé v
ČR i Mezinárodní přehlídka ovoce a to EUROPOM 2017. Zúčastnilo se jí 15
vystavovatelů z Evropy a tak jsme mohli zhlédnout přes 100 druhů historických
odrůd jablek a hrušek začleněných do záchranného systému ochrany přírody.
Přítomní odborníci odpovídali na všemožné dotazy, někteří návštěvníci přinášeli
svoje vlastní neznámá jablka a nechávali si je určit těmi největšími kapacitami
v oboru jako prof. ing. Vojtěch Řezníček, CSc. a další.
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Zahrádka očima dětí:
Naše ZO uspořádala ve spolupráci s ředitelkou ZŠ výtvarnou soutěž pro
děti od1. tř. až po 5. tř. na téma Zahrádka očima dětí. Nejlepší 3 práce z každé
třídy byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami jako barevné budky pro
ptactvo, knihy o ovoci a zelenině apod., celkem za 2500 Kč. Některé práce dětí
byly velmi krásné a budou příští rok vystaveny na výstavě ovoce a zeleniny.












Brigádnická činnost:
Vzhledem k tomu, že okolí moštárny bylo nevzhledné, válel se zde
rozteklý sud s asfaltem, staré obrubníky, staré cihly, apod., bylo
rozhodnuto, vyklidit celé prostranství u moštárny a vybudovat zde
odpočinkovou zónu pro občany, kteří přijedou moštovat. Pod
organizačním vedením p. Miroslava Skoupého bylo 1. 10. 2017 započato
s úpravami terénu. Pomocí techniky byly odvezeny staré nepotřebné věci
a poté započato s dlážděním odpočinkové zóny. Položením obrubníků a
dlažby byla pověřena firma Bajer Petr z Letonic, která se úkolu zhostila
velmi dobře. Veškeré dlaždičské práce i materiál se fy. Bajer rozhodla u
zahrádkářů provést v rámci SPONZORSKÉHO DARU. Výbor ZO ČZS
vyslovuje uvedené firmě tímto poděkování.
Dále bylo rozhodnuto, že se provede výsadba 100 ks habrů, a to podél
plotu od sousedících kontejnerů. Tento úkol byl zajištěn přes členku
zahrádkářského svazu paní ing. Evu Míčovou a jejího manžela ing.
Miroslava Míču. Oba shora jmenovaní nakoupili uvedených 100 ks habrů
a poté provedli výsadbu. Rovněž manželé Míčovi se rozhodli, že 100 ks
habrů darují zahrádkářům v rámci SPONZORSKĚHO DARU. Výbor ZO
tímto rovněž oběma upřímně děkuje.
Od zdi pana Pokladníka byl položen kačírek 5x1m,který darovala obec.
Byly vyhotoveny 2 stříšky, a to nad vraty moštárny a nad dveřmi
moštárny. Nakoupený materiál financovala obec a umístění stříšek
provedli Jaroslav Zobal a Miroslav Skoupý.
Poslední úkol, a to zasít na celou zbývající plochu kolem moštárny (cca
5x20m) hřištní trávu, již nemohl být splněn kvůli počasí, a proto tráva,
která byla již zakoupena, bude zaseta z jara.
Na těchto shora uvedených akcích odpracovali ve 2. pololetí roku 2017
členové ZO ČZS v Letonicích celkem 64 brigádnických hodin, z toho
nejvíce p. Skoupý Mir. (19), Zobal Jar. (16). Když si ke shora uvedeným
pracím připočteme opravu budovy moštárny, na které byla zhotovena
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nová fasáda a byla provedena instalace slunečních hodin, o které se psalo
v minulém čísle zpravodaje, je v roce 2017 vidět za zahrádkáři kus
poctivé práce, která byla podpořena obcí Letonice.
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí rok 2017 a blíží se kouzelný čas Vánoc. Lidé začnou
zdobit svoje domy a okolí, péci cukroví a hlavně přemýšlet jaký dárek, který by
jim udělal radost, koupit svým nejbližším. Ideální je, když víme, co si ten druhý
přeje anebo co nutně potřebuje. Nejsnadnější by asi bylo dát peníze s tím, aby si
koupil sám dárek, který uzná za vhodný. Tím by ale zmizel moment překvapení
a radosti, který má spousta lidí tak rádo. Vánoce v nás vyvolávají také mimo jiné
i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si
v tichosti připomínáme i ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Jménem výboru ZO přeji všem občanům spokojené prožití svátků
vánočních a pevné zdraví v novém roce.
Miroslav Skoupý, tajemník, za výbor ZO ČZS

MS ČČK Letonice
Druhé pololetí letošního roku vzhledem k letním prázdninám a
dovoleným velmi rychle uběhlo, ale na aktivitě naší organizace to nic neubralo.
1. července prázdniny začaly u rybníka ve Šmolesích v pirátském duchu, kde
naše členky pro děti nachystaly s dalšími organizacemi řadu soutěží a přispěly k
pěknému zábavnímu odpoledni. Začátek školního roku nebyl zahájen obvyklým
lampiónovým průvodem, ale spolu s dětmi z kroužku mladých zdravotníků jsme
se zapojily do průběhu odpoledne pořádaného SDH 2. září na hřišti. Děti
předvedly obvazovou techniku a zájemci si mohli vyzkoušet resuscitaci a
poskytování první pomoci. V polovině září byl Oblastním spolkem ČČK
Vyškov pořádán rekondiční pobyt v Kostelci u Zlína, kterého se zúčastnila řada
našich členů. Kromě lázeňských procedur jsme také absolvovali návštěvu
Velehradu, Zlína a Radhoště.
Paní Moudrá dále pracuje s dětmi v kroužku mladých zdravotníků. V
listopadu jsme uspořádali tradiční Kateřinskou zábavu, která se uskutečnila v
příjemném duchu a můžeme ji hodnotit jako úspěšnou. Zde srdečně děkujeme
všem, kteří přispěli k její přípravě a organizaci a hlavně všem sponzorům, kteří
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se výrazně podíleli na hodnotné tombole, čehož si velice vážíme. Také
děkujeme zastupitelstvu naší obce, že máme dobré podmínky pro naši práci.
V době bilancování na konci kalendářního roku přeji všem občanům
hezké Vánoce a šťastný celý příští rok a doufám, že MS ČČK bude i v roce 2018
dobře dále pracovat.

PhDr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Letoňští Orli míří pomalu vzhůru
Uplynulý půlrok znamenal pro naši
orelskou jednotu další posun vpřed. Sice
jsme v minulém půlroce „přišli“ o
dosavadní hráče oddílu stolního tenisu,
což znamenalo útlum tohoto odvětví
sportu v dospělé kategorii, nicméně se jej
podařilo okamžitě nahradit dvěma novými
oddíly. Taneční oddíl je určen pro děti a
turistický oddíl pak pro všechny věkové
kategorie. Zatímco taneční oddíl, který
vede Denisa Pospíšilová, nyní navštěvuje
šest děvčat a jeden chlapec a tancují
v nově upraveném, zrcadly doplněném a
nově osvětleném tanečním sále, členové
turistického oddílu začali svoji činnost

Vrcholové foto
Grossglockner
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nácvikem na lezecké stěně na Procyonu, na přírodním útvaru Kozel u Koryčan a
na stolové hoře Hohe Wand v Rakousku, aby byli dostatečně připraveni na
letošní tři vysokohorské výstupy – Kazbek (nejvyšší hora Gruzie, 5 047 m –
Martin Křivánek), Zugspitze (nejvyšší hora Německa, 2 962 m, Lucka a Lumír
Seďovi) a Grossglockner (nejvyšší hora Rakouska – 3 798 m, Radek Knesl,
Martin Křivánek, Lucka Špačková, Jirka Pospíšil).
Jestliže jsme minulý půlrok informovali o úspěšném rozvoji talentů
v karate, pak na základě jejich výsledků v druhém pololetí můžeme konstatovat,
že jejich růst, díky jejich vytrvalosti a odbornému trenérskému vedení Laďou
Kolozsim a Pavlem Dostálem, nabírá větší obrátky. O tom svědčí opakovaná
přední umístění v seriálu Poháru talentů a Krajského poháru JK, a také poslední
výsledky z listopadového Poháru v Hustopečích, kde obsadili: Štěpán Fic 1. a
2. místo, Vojta Kunc 2. a 3. místo, Anetka Bulíčková 3. místo, Veronika
Dostálová 2x 1. místo,1x 3. místo a Eliška Dostálová 1. místo. Ta se současně,
díky vyrovnaným výkonům a čelním umístěním, kvalifikovala pro účast na
prosincové mistrovství ČR 2017 v karate, které se uskutečnilo začátkem
prosince v Karlových Varech. Budeme držet pěsti. Na cestě k dalšímu růstu
výkonnosti se snažíme i letos v rámci finančních možností napomáhat pořízením
kvalitního vybavení cvičebny bojových sportů „DO JO“, což se letos podařilo
díky novým ochranným prvkům, tréninkovému panáku či dalším boxovacím
pytlům.
Po letním sportování dětí v rámci přívesnického tábora a udržovacích
trénincích členů oddílu karate se Orlovna po prázdninách opět plní zejména
dětmi přicházejících kromě karate také na florbal a nově také zájemci o futsal, či
rekreačními sportovci. Zejména se jedná o hráče badmintonu, kteří využívají
volné hodiny mimo pravidelné cvičení oddílů. Zpestřením byly také podzimní
taneční kurzy salsy a dalších latinsko-amerických tanců. Přetrvávající zájem o
pravidelné cvičení v posilovně vedl k dalšímu doplnění posilovny o nový
posilovací stroj na posilování dolních končetin. Závěr roku pak patřil
uskutečnění rozhodnutí konečně „něco udělat“ s nevábnou fasádou objektu
Orlovny a pohostinství.A naše přání do příštích dnů? I nadále hojnost Božího
požehnání našemu konání a všem obyvatelům Letonic. Šťastné, veselé a
požehnané vánoční svátky a nový rok 2018.
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Eliška Dostálová - reprezentantka Letonic
na Mistrovství v karate ČR

Opravená fasáda Orlovny a pohostinství

Rada jednoty Orel Letonice

Tvořivý venkov prostřednictvím projektů Procyonu
Tvořivý venkov – to je nejen název již dva roky trvajícího projektu, ale
také nosné téma současných a budoucích vzdělávacích aktivit našeho spolku,
které je nyní, díky téměř ukončenému 10 letému budování potřebného zázemí a
zabezpečenému kvalitnímu personálnímu obsazení, možné v Letonicích naplno
uskutečňovat. Výstupy z tohoto projektu, který je podporován z prostředků
Jihomoravského kraje, Obce Letonice a vlastních prostředků spolku, mají
možnost poznávat a zažívat zejména děti z Letonic např. v rámci dramatického
kroužku, při rukodělných kurzech, kurzech pečení, na přívesnických táborech, u
sousedských besed, při Draní peří, .., ale také jejich přátelé a kamarádi odjinud.
Velice nás potěšil zájem Vás rodičů a Vašich dětí o každoroční
přívesnický tábor, kde pro rostoucí zájem byly otevřeny letos dva běhy, a také
zájem o naše neformální formy vzdělávání i ze strany sousedních základních
škol, které v Letonicích realizovaly adaptační pobyty svých žáků. Věříme, že
tento směr a rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit v Letonicích,
doplněný o spolupráci s ostatními organizacemi v obci, pomůže vychovat pro
život na vesnici lépe lidsky i vědomostně připravenou, manuálně zručnou a na
venkovský původ hrdou mladou generaci. Je pro nás radost pozorovat rozvoj
této nové generace, která se nebojí prezentovat své umění a znalosti a
reprezentují tímto způsobem i naši obec na veřejnosti, jako například na
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podzimních Historických slavnostech města Dolní Kounice, kam jsme byli
pozváni s naším programem „Hrnčířské písničky pro kluky, holčičky“.
Děkujeme za podporu, těšíme se na spolupráci v novém roce 2018,
přejeme šťastné prožití vánočních svátků a zveme na předvánoční živý betlém
na Procyonu 2017.

Vystoupení v Dolních Kounicích

Čtení v rámci přívesnického tábora

Vystoupení dětí dramatického kroužku

Stavba chlebové pece na Procyonu

Výkonná rada spolku Procyon

Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letonice
Tento rok byl pro jednotku velice významný, jelikož byl pořízen nový
dopravní automobil. K oficiálnímu předání došlo dne 2. září ku příležitosti akce
ukončení prázdnin. Úplně nová výjezdová technika zaparkovala v Letonicích po
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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 Ministerstva vnitra,
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Jihomoravského kraje.
Dofinancování vozidla proběhlo v režimu obce. Nutno podotknout, že 2/3
z celkových nákladů na vozidlo se podařilo získat z dotací.
Dne 21. 10. jednotka vyjela na exkurzi na požární stanici v Prostějově,
kde se seznámila se zdejší technikou. V rámci exkurze si členové vyzkoušeli, jak
náročná práce hasiče je, když prolézali zdejší výcvikový klecový polygon..
Dále se jednotka podílela na technické pomoci TJ Sokol, kde se jednalo o
vyčerpání studny. Této zdařilé akce se rovněž účastnilo SDH Bučovice.
Ke konci měsíce října, konkrétně 29. 10., se nám nevyhnul ostrý výjezd
jednotky. Tentokrát šlo o technickou pomoc na ulici Dražovská, č.p. 187.
Jednalo se o odstranění střechy RD vlivem nepříznivých povětrnostních
podmínek. U zásahu zasahovaly celkem 3 jednotky: JSDH Letonice, JSDH
Drnovice a PS Slavkov. JSDH Letonice opravovala spadlé střešní tašky. Nutno
podotknout, že se jednalo o první ostrý výjezd nového dopravního zásahového
automobilu.
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
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 až 850 ºC. 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.).
Závěrem bych Vám chtěl všem popřát pohodové svátky vánoční a šťastný
Nový rok.
Za JSDH Letonice Ing. Michal Hrubý
25

Ohlasy našich čtenářů
V Letonicích se nic neděje?
Není to tak dávno, co jeden občan Letonic, který se k nám před časem
přistěhoval, prohlásil na zasedání zastupitelstva, že se v Letonicích, co se týká
kultury, nic neděje. Musím se proti tomu nařčení ohradit. Je snad málo
kulturních a společenských akcí, které se u nás konají? Ať už se to děje pod
záštitou kulturní komise, Dámského klubu, Klubu přátel Šmoles, Procyonu,
Orelské jednoty, ČČK, Svazu zahrádkářů, SDH i TJ Letonice. Všechny tyto
akce jsou finančně podporovány Obcí Letonice.
Mezi oblíbené nejen u rodičů, ale především u dětí patří například Slet
čarodějnic, Pochod čertů, Rozsvícení vánočního stromu, zahájení prázdnin nebo
lampionový průvod na jejich ukončení. Pro starší občany pořádáme setkání
s kulturním programem a dárky od dětí. Antonínské hody mají trvale dobrou
tradici i zájem mladých lidí. A co pořádání plesů, ostatků a divadelních
představení? Toto všechno dá pořadatelům dost práce s jejich přípravou a
konáním. Také různé přednášky a besedy v místní knihovně, tématické ukázky a
školení pro děti v ZŠ i MŠ od členek ČČK, členů Mysliveckého sdružení
v Letonicích či Svazu zahrádkářů. Zde bych ráda připomněla zdařilé výstavy
ovoce a zeleniny. A zájezdy? Dámský klub, ČČK a zahrádkáři mají vždy plně
obsazený autobus. Sportovní vyžití v obci zase zajišťuje TJ a Orel. Své zázemí
mají i jiné organizace v tělocvičně na ZŠ. Co pořádání Školy v přírodě nebo
prázdninového tábora na Procyonu? To vše se přece dělá pro všechny občany
Letonic bez výjimky. Záleží na každém z nás, kdo si co vybere. Myslím si, že
toho není málo, z čeho se dá vybírat. Jsou tu ještě oslavy výročí obce, pochod na
Větrníky, různé koncerty a jiné.
Doporučovala bych tomuto nespokojenému občanovi, aby si našel čas
alespoň jednu z těchto akcí navštívit. Pak by možná změnil svůj názor.
Děkuji všem, kdo mají zájem o kulturní vyžití v naší obci, podporují ho a
hlavně organizují. Ať už jsou to jednotlivci či různé organizace.
Všem přeji krásné a příjemné Vánoce a hodně elánu a dobrých nápadů pro
příští rok.
Za kulturní komisi Věra Moudrá
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Obecní knihovna
Pravidelní návštěvníci s jistou dávkou zklamání sledují, že knihovna je
delší dobu uzavřena. Je to díky tomu, že se celý prostor knihovny renovuje
zásluhou obecního úřadu, který do toho vložil nemalé finanční prostředky. Naše
knihovna je nově vymalovaná, má nové regály. Všichni čtenáři se mohou těšit
po novém roce na její opětovné otevření. Přesné datum bude zveřejněno. Děkuji
všem, kteří mi s touto renovací pomohli.

Příznivcům besed slibujeme také další zajímavé přednášky, podobné té,
která proběhla v listopadu, kdy jsme u nás přivítali manžele Márovy s jejich
poutavou přednáškou o Africe. Děti mají slíbenou oblíbenou Noc s Andersenem,
pravidelná čtení a besedy spojené se soutěžemi. Při této příležitosti upozorňuji
na novou provozní dobu knihovny, a to každé úterý a čtvrtek od 16:00 – 19:00
hodin.
Velkým úspěchem knihovny je letošní ocenění titulem „Nejlepší knihovna
v kraji“, které nám udělila Moravská zemská knihovna v Brně. Ocenění patří
všem, kteří se na těchto akcích podílejí, tedy i čtenářům, kteří naší knihovnu a
naše akce navštěvují.
Všem čtenářům přeje krásné a klidné vánoce a do nového roku zdraví a
pohodu.
Ilona Ficová, knihovnice
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Výše poplatků na rok 2018
TKO
Pes
Nájem z obecních pozemků
Stočné „C“
Stočné „A,B“

430,- Kč/osoba/rok
120,- Kč/pes/rok
0,30 Kč/m2/rok
směrné číslo 36m3/osoba/rok,
cena 32,00 Kč včetně 15% DPH/m3
cena 32,00 Kč včetně 15% DPH/m3

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2018
Novoroční koncert
Myslivecký ples
Obecní ples
Tradiční ostatky
Divadelní představení „Dámský krejčí“
Slet čarodějnic
Prvomájové dopoledne na hřišti TJ Letonice
Vycházka na větrníky
Den matek
Antonínské hody
Zahájení prázdnin – akce pro děti
Ukončení prázdnin –lampionový průvod
Koncert v kostele sv. Mikuláše u příležitosti 300. výročí úmrtí
architekta zdejšího kostela Domenica Martinelliho
5.10.
Setkání se staršími občany
13.10.
Divadelní představení DON QUIJOTE de la ANCHA
20.-30.10. Výstava v obecním domě ke 100. výročí ukončení 1. světové války
24.11.
Kateřinská zábava
2.12.
Rozsvícení vánočního stromu – vánoční jarmark
Česko zpívá koledy
7.1.
20.1.
3.2.
10.2.
24.3.
30.4.
1.5.
8.5.
13.5.
16.-17.6.
23.6.
1.9.
11.9.
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Sdělení společnosti Itself, s.r.o.
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o tom, že naše společnost Itself, s.r.o., od
1. září 2017 převzala kabelovou televizi Letonice a stala se jejím oficiálním
provozovatelem.
Pro ty z Vás, kteří jste jejími abonenty, se zatím nic podstatného nemění.
Televizní programy, které sledujete, zůstávají beze změny a také smluvní
poplatky zůstávají stejné a nadále je vybírá obecní úřad, jako dříve.
Jedna změna však nastává. Od nynějška se můžete v případě dotazu, problému
nebo poruchy obracet na telefonní linku Zákaznického centra Selfnet s číslem
533 383 335, která funguje nepřetržitě. Zde se vám bude věnovat školený
operátor, který zajistí vyřízení vašeho požadavku.
A teď malý pohled do budoucnosti: V příštím roce bude dokončena
výstavba přípojky obecního kabelového rozvodu k naší páteřní optické síti, což
vám - připojeným občanům Letonic - přinese řadu nových možností. Kabelová
televize získá na kvalitě i spolehlivosti, zvětší se výběr programů, přibude
možnost tzv. nelineárních služeb (stop/pauza, sledování od začátku, sledování ze
záznamu, nahrávání) a také možnost sledovat TV na mobilu, tabletu nebo PC.
Nově budete mít možnost přes stávající kabelovou přípojku čerpat také rychlý a
spolehlivý internet, a to bez jakýchkoliv instalačních a aktivačních poplatků.
Přibudou i hlasové služby - dostupná alternativa pevné telefonní linky
s výhodnými tarify.
To vše nabídneme za zajímavé, konkurenceschopné ceny – kabelovou
televizi od 150 Kč/měs., spolehlivý internet s garantovanou rychlostí od 389
Kč/měs. (za 30/2 Mbps) a balíček internet + TV od 550 Kč/měs.
O všech změnách i nových možnostech Vás budeme včas informovat, ale
už teď můžete najít podrobnosti o našich službách Selfnet na webu
www.selfnet.cz nebo se dotazovat na tel. 533 383 335.
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JUBILANTI ROKU 2018
Obec Letonice z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů nebude již nadále osobně vyzývat občany, kteří dovrší svého
životního jubilea (narozeniny nebo výročí svatby). Pokud některý z občanů,
který v roce 2018 oslaví své životní jubileum:
80 let,
85 let,
90 let,
91 let
a poté každý rok;
Zlatou nebo Diamantovou svatbu

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 jubilantům, kteří oslaví své narozeniny
v roce 2018, vše nejlepší, pevné zdraví a životní elán.

Společenská statistika obce Letonice za 2. pololetí 2017
Narození
Úmrtí

3
5

Sňatky

3

Počet obyvatel v obci k 15. 12. 2017 – 1393 osob.
Lenka Liberová, matrikářka
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Krásné vánoční a novoroční svátky všem
občanům Letonic přeje
redakční rada Letonického zpravodaje
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Určeno občanům obce

Vydal OÚ Letonice v prosinci 2017
Odpovědný redaktor: Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Povoleno MK ČR pod registračním číslem E 13051
Neprošlo jazykovou úpravou, za kvalitu a pravdivost příspěvků odpovídají
jejich autoři.
Vydáno nákladem 530 výtisků
Příspěvky do letního čísla LZ v r. 2018 zasílejte elektronicky na OÚ
Letonice nebo na mailovou adresu jiriprihoda@seznam.cz, nejpozději do
15. 6. 2018.
.
Petr Brázda – vydavatelství, Tyršova 2-4, 695 01 Hodonín
32

