červenec 2018

Hezké a klidné prázdniny našim dětem a krásnou
dovolenou všem občanům Letonic
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Vzácná návštěva
Generálmajor Emil Boček na besedě s občany v Letonicích dne 17. 5. 2018
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas od doby, kdy jsme si v minulém čísle LZ přáli úspěšný vstup do
letošního roku, rychle uplynul a ocitli jsme se v druhé polovině roku 2018, ve
které končí volební období současného vedení obce.
V první polovině roku probíhaly práce a opravy spíše údržbového
charakteru. Z větších akcí byla dokončena modernizace knihovny a úpravy
obřadní síně. I když “obřadku“ navštěvuje většina z nás při slavnostních chvílích
několikrát za život, provedené změny byly téměř nutné (výměna dvoukřídlových
dveří) a síň je daleko vzhlednější a praktičtější, zvláště pro starší občany.
V návaznosti na rekonstrukci areálu ČZS v ul. Družstevní byla
předlážděna příjezdová cesta a díky péči organizace se toto místo stane v době
podzimního moštování důstojným pro reprezentaci zahrádkářů i obce.
V květnu byla zahájena významná investiční akce – I. etapa budování
inženýrských sítí v nově vznikající ulici Horany. Práce v hodnotě 6 mil. 650 tis.
Kč (kanalizace, vodovod a rozvod plynu) mají být dokončeny v měsíci červenci.
Pro zástavbu v této lokalitě byl zastupitelstvem schválen koncept územní studie
výstavby a doufám, že v nadcházejícím období se zájemci o výstavbu dočkají
nových stavebních míst. Potěšitelné je, že v ulici U Hřiště probíhá výstavba
nových domů na všech stavebních místech.
Ihned po červencových svátcích začne dokončovací etapa „Rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ Letonice“. Práce budou probíhat v suterénu budovy,
v menší míře než o loňských prázdninách.
Po dlouhé době jednání a dokladování je zveřejněno rozhodnutí o vydání
stavebního povolení na akci “Letonice – silnice III. třídy, ul. Dražovská“.
Po nabytí právní moci by měly být v měsíci září zahájeny zemní práce na
výměně kanalizace, chodníku a zbudování “parkovacích zálivů“ na pravé straně
od příjezdu do obce. Občané Dražovské ulice by se tak po létech dočkali nového
chodníku a bezpečného průchodu bez nutnosti vstupování do vozovky a obec
důstojného vjezdu. Na tyto práce naváže SÚS JmK opravou vozovky v délce cca
400 m a zbudováním zpomalovacího ostrůvku směrem od Dražovic.
V plánu na toto pololetí je ještě oprava chodníku v ul. Nová, kde stále
čekáme na vydání stavebního povolení a oprava chodníku v ulici U Koupaliště.
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Ulice Družstevní a Bučovská (souběžná se silnicí III. tř. v úseku řadové
zástavby) se dočkají rozšíření veřejného osvětlení. V řešení je osvětlení
přechodů přes vozovku u bývalé pekárny.
Stále se hledá řešení zpevnění polní cesty v úseku od ČOV k nové vodní
nádrži, které je rovněž v plánu realizovat do konce roku. Ve spolupráci
s myslivci a NNO je rozjednána výsadba ovocných stromů v extravilánu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo koupi defibrilátoru, který bude k dispozici
v případě nutnosti laického poskytnutí první pomoci. Po konzultaci
s profesionálními záchranáři, obvodním lékařem, ČSČK a SDH Letonice je to
považováno za dobrý počin.
V květnu proběhlo úplné převedení KTV Letonice na firmu ITSELF
Brno. Většina abonentů uzavřela nové smlouvy dle nabídky. Od 1. 6. 2018 je
provozován infokanál obce Letonice v licenci této firmy. Vysílání je realizováno
v souladu s licenčními pravidly a požadavky ochrany osobních údajů GDPR. Od
příštího měsíce zavedeme videovysílání. Žádám občany a organizace o zasílání
fotodokumentace a videozáznamů z uskutečněných akcí.
V uplynulém pololetí jsme mohli navštívit několik kulturních,
společenských a sportovních akcí. Děkuji všem, kteří se na jejich organizaci
podílejí, a doufám, že budou i nadále. Je škoda, že mnohdy je většina účastníků
“přespolních“. Děkuji letošním stárkům za provedení hodů. Je škoda, že nikdo
nezaslal fotografie ke zveřejnění.
Blíží se doba komunálních voleb a končí stávající volební období. Pro
některé zastupitele je to jako by signál k pasivitě, pro některé naopak.
Zastupitelstvo schválilo pro nastávající volební období počet 11 zastupitelů.
Tímto zaniká Rada obce, její pravomoci přebírá starosta. Stávající 15ti-členný
systém s 5-ti člennou radou obce ve dvou stupních řízení se v současných
podmínkách jeví jako těžkopádný. V praxi řízení obce leží na několika málo
jednotlivcích, především na starostovi, a ostatní je úkolují. Nový systém bude
vyžadovat větší pracovní a časové nasazení členů zastupitelstva a rovněž osobní
zodpovědnost. Dokažte, že vám není další vývoj vesnice lhostejný a kandidujte
do Zastupitelstva obce Letonice. Kandidátům přeji volební úspěch a voličům
přeji, aby vybrali ty, kteří chtějí pro obec pracovat a budou této práci věnovat
patřičný čas.
Všem přeji hezké prožití léta a dovolené ve zdraví a v plné spokojenosti.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Než začnou prázdniny…
Poohlédněme se za druhým pololetím školního roku 2017/2018 v základní
škole.
V únoru jsme byli účastníky zajímavého projektu „Zkus to zdravě“, který
žákům přiblížil problematiku zdravého stravování. V dalším projektu
„Kyberšikana“ bylo aktuální téma bezpečnost na internetu. V březnu jsme
navštívili vyškovské muzeum - velikonoční dílničky s poutavou přednáškou o
velikonočních zvycích. Od dubna jsme zahájili plaveckou výuku ve Vyškově,
kam tradičně jezdíme plavat. 12. 4. 2018 jsme zhlédli hudební pohádku
„O Smolíčkovi“, která sklidila velký úspěch. V pátek 13. 4. 2018 jsme si výuku
zpestřili výrobou bláznivých účesů a prožili v nich celé vyučování. Žáci 4. a
5. třídy navštívili místní knihovnu, kde absolvovali projekt „Hrátky s pamětí“.
17. 4. 2018 proběhl ve škole zápis do první třídy. Bylo přijato 17 žáků. Žáci 4. a
5. třídy přednesli u pomníku básně k výročí osvobození obce Letonice. Den
matek proběhl tradičně druhou květnovou neděli v Obecním domě. Děti si
s radostí a láskou pro maminky připravily pásmo básní, písní a tanců. Byly
odměněny velkým potleskem od rodičů. Žáci 4. třídy jeli na dopravní hřiště do
Vyškova. Ti, kteří úspěšně zvládli testy, dostali Průkaz cyklisty. Dále také
navštívili památky naší krajské metropole. Škola v přírodě proběhla v letošním
školním roce v Ruprechtově od 14. - 18. května. Zúčastnilo se jí 40 dětí. Žáci
5. třídy se v květnu vydali poznávat naše hlavní město Prahu. V květnu nás ve
škole navštívila Policie z Vyškova s preventivním programem pro děti. Žáky
zaujala hlavně ukázka techniky – policejní auta a jejich vybavení. Den dětí jsme
prožili ve vyškovských kasárnách, kde byl pro nás připraven bohatý program –
výcvik psů, prohlídka vojenských aut a přelet vrtulníků. Koncem června jsme se
rozloučili se žáky 5. ročníku, kteří naši školu opouštějí. Děvčata a chlapci
1. třídy byli v místní knihovně pasováni na čtenáře. Na závěr školního roku jsme
jeli na školní výlet do Plumlova na zámek a do prostějovské hvězdárny.
Vysvědčení završilo celoroční úsilí a snahu žáků a hurá na prázdniny!
Kolektiv zaměstnanců ZŠ přeje všem rodičům a dětem příjemné prožití
letních dnů.
Zaměstnanci ZŠ Letonice
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Konec školního roku v mateřské škole
Druhé pololetí školního roku je za námi a tak nám dovolte zavzpomínat,
co jsme v něm v mateřské škole prožili. V únoru se hemžila naše MŠ spoustou
zvířátek, princezen, rytířů a jiných překrásných masek, které našim nejmenším
připravili rodiče. Výzdoba třídy a program všechny zaujal a bylo nám hej.
V tomto měsíci jsme v MŠ pro děti uspořádali zimní olympiádu, kde jsme
zařadili různé zimní sportovní disciplíny. Soutěživé dopoledne bylo pro děti
velkým emotivním zážitkem. Děti zaujala také beseda s hasiči, zahrádkáři a
ČČK. Také naši MŠ navštívilo divadélko s pohádkou O princi z knížky, Honza a
drak a Kuřátko v obilí.
V dubnu proběhl pohádkový týden, do kterého se zapojili i někteří rodiče.
Celý týden chodili do MŠ tatínci, maminky i babičky, aby přečetli dětem
pohádku před odpoledním odpočinkem. Měsíc duben jsme zakončili velkým
čarodějnickým rejem – dopoledne se děti převlékly do kostýmů čarodějnic a
čarodějů a plnily čarodějnické úkoly. Sladká odměna byla připravena na závěr
pro všechny děti.
Co se ve školce učíme, jsme ukázali rodičům při oslavě Dne matek, kde si
každá třída připravila vystoupení plné básní, písní a tanečků. Nechyběl ani malý
dárek pro maminku. Následoval školní výlet do Milotic na zámek. Zde se děti
převlékly do kostýmů a na chvíli se staly princeznami a rytíři jako v pohádce.
Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky a za přítomnosti rodičů
a hostů děti předvedly malou ukázku toho, co se v MŠ naučily. Paní učitelky si
s nimi připily, a rozdaly šerpy s přáním mnoha úspěchů na základní škole.
Během roku jsme pro rodiče a veřejnost uspořádali odborně zaměřené
tematické setkávání v rámci projektu EU na téma: Rozvoj komunikačních
schopností u dětí předškolního věku s paní magistrou Helenou Kolbábkovou ze
SPC a besedu Aromaterapie – posílení imunity u dětí předškolního věku s paní
Petrou Švábíkovou (odborný aromaterapeut).
Jako každoročně proběhl i letos sběr starého papíru, výtěžek z této akce
činil 2938 Kč. V průběhu školního roku jsme sbírali plastová víčka, vybraná
částka činila 700 Kč. Tyto prostředky byly použity na canisterapii pro děti.
Školní rok je za námi a my bychom Vám chtěli touto cestou popřát
hezkou dovolenou a po prázdninách opět na shledanou.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Letonice
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Krásné léto, vážení spoluobčané,
Po půl roce se vám znovu hlásím, abych mohl zhodnotit výsledky a práci
Tělovýchovné jednoty Letonice. Všechny naše oddíly ukončily soutěže a teď se
nám rozprchnou na zaslouženou dovolenou.
Družstvo stolního tenisu po loňském postupu do vyšší soutěže okresního
přeboru – hrálo poklidný střed tabulky a umístilo se na velmi pěkném místě.
Naše malé volejbalistky a volejbalisté z oddílu GEPARD´S Letonice - nám sice
ještě žádnou soutěž nehrají, ale jsme velice rádi, že to naše malé GEPARDíky
stále baví a nacházejí v tomto sportu zálibu a radost, o čemž svědčí jejich
vysoká účast na jejich čtvrtečních trénincích.
Fotbalová mužstva skončila soutěže minulý týden a to takto: Přípravka
sehrála na jaře 6 utkání, kdy jedenkrát remizovala, ostatní zápasy skončily
prohrou. Tabulky se nesestavují, ale je vidět na dětech obrovský pokrok a hlavně
chuť do sportování. B - team nastupoval ve třetí třídě se střídavými výsledky.
Zápasy mnohdy připomínaly období zbojníků a loupežníků, kde se bohatým
bralo a chudým dávalo. Nakonec naše Béčko skončilo na sedmém místě.
A - team většinu sezony hrál v čele okresního přeboru a svými kvalitními
výkony se umístil na konečném 2. místě. Po konzultaci s hráči a funkcionáři
jsme se rozhodli odmítnout postup do krajské soutěže a setrvat i nadále další
sezonu v okresním přeboru. Dorostenci, kteří hrají v Bučovicích, skončili po
mnoha remízách na 11. místě. Další jejich setrvání v této soutěži není vůbec
jisté, kvůli nedostatku hráčů a tato vzniklá situace se v současné době stále řeší.
Za končící sezonu se patří všem našim hráčům, trenérům, funkcionářům a
hlavně příznivcům a fanouškům poděkovat. Doufáme, že nám všichni tito i
v nadcházející sezoně zachovají svoji přízeň a i nadále se budeme potkávat,
prožívat radost i smutek, odhodlání zvítězit a nepohrát i při dalších sportovních
zápasech a utkáních všech našich mužstev.
V červnu pořádala tělovýchovná jednota ve spolupráci s obcí svoji
největší kulturní akci – Antonínské hody. Počasí nám jako posledních pár let
opět vyšlo. Všechny akce se setkaly s poměrně velkým zájmem našich občanů.
Obrovský dík patří letošní hodové chase, která i když v ne velkém počtu,
dokázala rozveselit a roztancovat nejednoho z nás. Všichni ti, co již tyto hody
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zažili, a to v roli stárků, vědí, jak velmi náročné tyto tři hodové dny dokážou
být. Být v neustálém pohybu, v kroji, moc nespat a přesto působit na všechny
diváky a návštěvníky hodů pozitivně a vesele… a toto se letošní hodové chase
určitě povedlo. Z mého pohledu se nám naše hody opět vyvedly.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití letních
dovolených a hlavně našim dětem krásné prázdniny…
Za TJ Letonice Michal Mihalík, předseda
Volejbal
avní náplní činnosti volejbalového oddílu je v současné době práce
s mládeží. Společné tréninky dívek a chlapců, různá věková kategorie, rozdíly
ve výkonnosti i v přístupu jednotlivců poněkud ztěžují práci, zpomalují rozvoj a
od trenérů vyžadují individuální přístup a velkou míru trpělivosti. I tak se daří
udržovat zájem, současný počet patnáct dětí se od založení téměř nemění, starší
a vyspělejší hráči si užívají radost ze skutečné hry a mladší ze skupiny pomalu
zvládají základy tohoto technicky náročného sportu.
Tréninky probíhají ve volejbalovém areálu u bývalého a snad i budoucího
koupaliště. Od samotného vzniku se o údržbu a postupné zvelebování starali
sami volejbalisté, nyní se snažíme zapojit též děti i s rodiči a občasnými
brigádami i s posezením u táboráku tak zároveň utužovat kolektiv. Bohužel, ne u
všech se setkáváme se dostatečnou ochotou a vstřícností.
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V poslední době poněkud opadl zájem o tenis na antuce, možná právě
kvůli nutnosti hřiště připravit a po sobě uklidit a nižší cena dnes není žádnou
motivací. I přesto plánujeme uspořádat tradiční prázdninové turnaje v tenisové
čtyřhře i dvouhře. Na druhé straně vzrostl zájem o rekreační volejbal, převážně
ženský. Pravidelná setkání se konají po tréninku dětí, tj. čtvrtek od 18.30, kvalita
hry je na velmi dobré úrovni a rádi přivítáme další příznivce.
Našim svěřencům i ostatní mládeži přejeme hezky prožité prázdniny,
nejlépe se sportem. K dispozici jsou pro tento účel i naše kurty, pro volejbal i
tenis, informace na tel. č. 603387295 a též na webových stránkách v sekci
Spolky v obci.
Jan Ježorek

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

OBCE

Obci společně, sobě každý sám?
Snad mi pánové radní, kteří opět neodolali a „využili“ možností
rovnějších mezi sobě rovnými - reagovat v letonickém zpravodaji na můj článek
ještě dříve, než byl publikován, prominou, když nebudu na jejich text reagovat
jinak, než že jim poděkuji za jejich přiznání a možná také za předložení
ekonomicky podloženého zdůvodnění nezbytnosti zrušení fondů, případně za
návrh lepšího řešení jak zajistit stabilitu a umožnit dynamický rozvoj obce,
pokud ho v tomto zpravodaji zveřejnili. Rád bych totiž ve svém posledním
článku pro letonický zpravodaj, z pozice opozičního zastupitele, představil vizi,
jak a proč si přeji, aby vypadaly Letonice budoucnosti. Na úvod, aby jí bylo lépe
pochopeno, si dovolím použít text dvou, z celkových sedmi SMS zpráv, které
jsem obdržel od jednoho „normálního“ občana z Letonic, těsně po volbách před
čtyřmi roky :
Normalne do mrtvol nekopu.. Ovšem tobe volebni uspech fakt preju, blbecku. Odpovězte na
SMS (3Kc) 11.10.2014 21.44
Ty vole??GRATULUJU“ Konečně se dědině ulevi.Az se přestaneš srat do
vseho.Jupi.cernoprdelniky zvalcovali normalni lidi a dokoce i komunianti. At zije LENIN!! A
na hristi mas cech.Nasli se i takovi, co na tebe vsadili..Odpovezte na SMS (3Kc) 11.10.2014
21.48
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Uplynuly čtyři roky, píše se rok 2018 a naše obec prostřednictvím
projevených názorů a chování některých občanů a zastupitelů obce, jakoby stále
nenacházela odpověď na otázku jak dál. Alespoň malý náznak částečné
odpovědi nám dal uplynulý rok, kdy se stávající zastupitelstvo obce Letonice
rozhodlo pro snížení počtu zastupitelů na jedenáct (tedy bez rady obce) s cílem
zefektivnit stávající systém.
Budoucnost začíná dnes. Čeká nás rozhodnutí, kterým směrem se
chceme vydat v následujících letech. Pokud chceme dosáhnout lepších výsledků,
v praxi to bude znamenat: lépe využívat odbornou připravenost nových
zastupitelů a práci aktivních občanů včetně nabízených příležitostí. Začít
skutečně hospodařit s majetkem obce, zlepšit přípravu a řízení projektů, ve
vedení obce si udělat jasno mezi pojmy jako je utrácení a investování, rozvoj
a obnova, .. a hlavně si ve svých rozhodnutích začít věřit. Nepodléhat strachu
z minulosti, obavám z nezdaru a tedy i z budoucnosti!
Mark Twain napsal, cituji: „ po letech budeme pociťovat větší zklamání z
toho, co jsme neudělali, než z toho, co jsme udělali“.
Ve zprávě o stavu Evropské unie za rok 2017 zazněla výzva k vytváření
jednotnější, silnější a demokratičtější Evropy. Kéž bychom se rozhodli pro totéž
i v naší společné vizi pro Letonice.
Letonice - jako atraktivní místo pro výchovu a vzdělávání, podnikání a pro
život, stojících na historických a evropských základech.
Jak ale přejít od myšlenek k činům? Výše zformulovaný návrh vize,
vychází z mé vlastní padesátileté zkušenosti občana a dvacetileté přímé
zkušenosti opozičního zastupitele této obce. Opozičního proto, že jsem se na
rozdíl od hlavního proudu, zastávajícího předlistopadové způsoby vedení obce,
snažil o obnovu Letonic prostřednictvím uplatňování nových nápadů a realizací,
které měly a mají za cíl pomoci postupnému vyrovnání se s pozůstatky, dopady
a s neslučitelnými schématy chování z období komunismu v naší obci a
v mnohých z nás. Vím o čem píši. V této obci jsem se narodil a prožil zde život
jednoho z pěti sourozenců, žáka naší školky a školy, ministranta v našem farním
společenství, studenta gymnázia a vysoké školy stavební, spoluhráče
letonického fotbalového týmu, manžela a rodiče čtyř dětí, angažovaného člena
dvou neziskových organizací a v neposlední řadě také spolumajitele
manažersko-inženýrské společnosti. Jako zastupitel jsem se podílel na zajištění
financování a realizaci projektů v obci Letonice týkajících se energetických
úspor objektů obce, zavedení kompostérů, vybudování In-line dráhy, či Zahrady
v přírodním stylu u MŠ, výstavby areálu TJ, Procyonu či opravy Orlovny,.....
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… tedy staral jsem se o hodně věcí, neboť jsem přesvědčen, že to byla moje
práce zastupitele a jsem zásadně proti tomu, aby bylo i nadále v Letonicích
běžné a „normální“, hodnotit rozhodnutí a činnost jiného spoluobčana, pracovat
pro svoji vesnici, stylem anonymní SMS zprávy - Konečně se dědině ulevi. Az
se přestaneš srat do vseho. Na jakou úroveň chování jsme to v Letonicích za
uplynulých padesát let dostali?
Za tu dobu jsem viděl a zažil dobré i špatné časy, včetně rozdílného
chování spoluobčanů v různých obdobích, ale díky podpoře rodiny a
opravdových kamarádů, jsem nikdy na místo, kde jsem se narodil, nezanevřel a
bylo mi ctí pro Letonice pracovat. I když, přiznávám, některé věci a skutky byly
pro mě, zejména jako dítě a dospívajícího člověka, dosti nepříjemné. Právě text
SMS zpráv mi připomněl období, když jsem od „kamarádů“, se kterými jsem
ještě společně ministroval, či se s nimi a jejich rodinami tehdy setkával na
bohoslužbách v kostele, najednou musel slýchat urážky a posměšky o
černoprdelníkovi, jen pro to, že moji rodiče nepodlehli, na rozdíl od většiny,
tlaku doby a tehdejšího komunistického vedení obce a zůstali věrni víře a
výchově předcházejících generací letoňáků, kterou předávali dále svým dětem.
Jsem jim za to vděčný.
Jistě mne svým způsobem také poznamenala
vzpomínka na dokazování nadřazenosti a všehoschopnosti tehdejšího
komunistického vedení např. při vykonstruovaném obvinění nás dětí
z úmyslného žhářství, či násilné vystěhování našich spoluobčanů z obce kvůli
tomu, že neustoupili ze svého přesvědčení či víry.
I díky tomu jsem o něco později, již jako zvolený zastupitel, lépe chápal a
dodnes vnímám některá osočení a napadání mých „kolegů“ zastupitelů, kteří se
nedokázali, stejně jako kdysi, vyrovnat s rozdílnými názory, ke kterým jsem
dospěl já díky výchově, svému vzdělání či dosavadním zkušenostem a které se
nebojím uveřejnit a také veřejně obhajovat. Odpustil jsem jim a doufal, že po
roce 1989 se věci a lidé mohou změnit, když opět získají svobodu v rozhodování
a zbaví se strachu o existenci. A to natolik, že mně ani nenapadlo, že se budou
muset s invektivami a zápornými postoji vůči mé veřejné činnosti potýkat a
vyrovnávat i členové mé rodiny, zejména děti. Snad díky tomu, stejně jako já,
budou mnohem citlivěji chápat otázky rovnosti mezi lidmi na základě svobody
projevu, vyznání, rasy,.. Oč jednodušší by vše bylo, kdyby si mnozí, kterých se
to týká, vzpomněli na víru a výchovu svých rodičů a prarodičů a byli schopni se
za své nestoudné činy jednoduše omluvit všem, kterým nesmyslně, avšak
úmyslně, ubližovali a dodnes ubližují. Dokud mají čas.
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Těm, kteří tak činili a činí ze závisti, které je v naší obci víc než dost,
bych si dovolil připomenout toto :
„ závist jako lidská vlastnost vyvěrající z malosti duše není něco, čemu by se
dalo právními prostředky čelit. Jí musí čelit ti, kteří jí podléhají svým mravním
úsilím a ti, kteří jsou jejím terčem, svojí trpělivostí, vnitřním klidem a odvahou“
Jsem přesvědčen, že obec Letonice má na to být opět společenstvím lidí,
založeným na dodržování zásad právního státu a slušného chování. Ne na
zásadách klientelismu a kamarádšoftu, na pomluvách a závisti, posměšných
SMS zprávách a anonymních urážkách, které Letonice charakterizují
v současnosti, kdy přestáváme věřit jeden druhému, natož vedení obce a svým
zastupitelům.
Když budeme společně chtít, můžeme být jednotnější, silnější a
demokratičtější. Vize, jednotlivé kroky a nový systém řízení obce, mají být
prostředkem ke společnému dosažení kvalitativních a efektivních změn v rámci
kompromisů, které pomohou v dlouhodobější perspektivě všem obyvatelům
obce i obci samotné. Ulevit svému svědomí si ale musí každý sám. Tam je třeba
začít. Bůh žehnej Letonicím a letoňákům při společné snaze o obnovu.
Ing. Jiří Pospíšil – zastupitel obce Letonice

Názor zastupitelky
Blíží se komunální volby a já mám pocit, že začíná ten správný
předvolební boj. Musím reagovat na výzvu o školení kvalitnějších zastupitelů
pro příští volební období. I současné a stále ještě fungující zastupitelstvo bylo
školeno kvalitními školiteli. Ale až po svém zvolení. Jak se projevuje kvalita
zastupitele? Tak, že odsouhlasíte vše, co se očekává, nebo že máte i svůj vlastní
názor a nebojíte se ho dát najevo? Ten, kdo se řídí svým rozumem a vše
neodkývá – je nekvalitní? Vzletné řeči, jak by se co mělo dělat, se velmi dobře
poslouchají. Ale je to smysluplné? Mnohdy o tom pochybuji. Při řešení
konkrétních problémů mohou nastat a nasávají situace, na které i sebe víc
proškolený zastupitel nemusí být připravený.
Všichni si samozřejmě přejeme co nejkvalitnější zastupitelstvo. Já osobně
přeji tomu budoucímu, ať si každý z nich zachová zdravý selský rozum a nebojí
se vyjádřit svůj názor. Dobře zvažme, kdo povede naši obec a kam nás tato cesta
zavede.
Věra Moudrá
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Vážení čtenáři Letonického zpravodaje,
blíží se konec volebního období a možná také náhledu na kulturu
v Letonicích. Někomu se může jevit jako dostatečná a smysluplná. Někdo může
zastávat názor, že vše co se v naší obci děje a dálo je zbytečné. Záleží na názoru
každého z Vás.
Kdo se ale zajímá o dění v Letonicích, ví, co se zde všechno pořádá, ať už
je to pro děti nebo pro dospělé. Chci poděkovat každému, kdo nás podporoval
při organizaci těchto akcí. Organizacím i jednotlivcům, obecnímu úřadu za
finanční podporu, pracovníkům obce za zajišťování nezbytného zázemí.
Vstřícný přístup byl i ze strany pohostinství Obecního domu a pohostinství Na
hřišti. Děkuji také všem členům kulturní komise za jejich dlouholetou práci.
Nezištná spolupráce správných lidí zaručuje úspěch. Člověk sám nic nezmůže.
Velmi si toho vážím. Věřím, že kultura v Letonicích nezanikne.
Vždyť nežijeme jen prací. Co by to bylo za život bez trochy odpočinku a
zábavy. I naše děti si zaslouží, abychom pro ně něco udělali. Apeluji na mladou
generaci, ať se nenechá nikým odradit a zapojuje se do dění ve vesnici.
Všem ještě jednou upřímně děkuji. Přeji krásné a pohodové prázdniny.
Za kulturní komisi Věra Moudrá

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Zahrádkářské okénko
Rok 2018 začal pro zahrádkáře velmi dobře. Po únorových mrazech, které
nám pomohly, neboť likvidovaly plísně v půdě a škůdce na zahrádce se dokonce
neopakoval loňský rok, kdy mráz zničil rozkvetlou úrodu. V měsíci březnu
sluníčko začalo nabírat na síle a volat nás do zahrady vysít špenát, ředkvičku klíčí již při 3 °C, provzdušnit trávník, zbavit ho mechu a pohnojit. Stromy krásně
rozkvetly a zdálo se, že tento rok bude konečně zase dobrý na úrodu.
Bohužel, v měsíci červnu již všichni víme, že příroda opět zasáhla v náš
neprospěch a důvod k radosti nám opět chybí. Vysoké teploty a sucho na okrese
Vyškov způsobily, že hodně plodů opadává. Švestky utrpěly ze všech stromů
nejvíc a kvůli vysokým teplotám jsou napadeny jabloně, a to padlí jabloňovým.
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Aktuální počasí naznačuje, že propad bude u všech stromů, stačí zatřepat větví a
hned je vidět, že asi opět zapláčeme nad výdělkem. Počátkem měsíce června
začínají teploty stoupat a dny se prodlužují až do sv. Jana (24.6.). Při tomto
suchém počasí se velmi často objevuje u všech ovocných dřevin chloróza
(světlezelené listy), což je způsobeno nedostatkem železa. Formou kapalného
postřiku na list použijeme přípravek tekuté železo - Fytovit. Rovněž na všech
ovocných dřevinách se již nyní objevila mšice. Zde je dobré použít Decis
Protech s ochrannou lhůtou 28 dní.
Z činnosti zahrádkářů
V měsíci březnu 2018 proběhla členská schůze, na které bylo přítomno
41 členů. Všechny hlavní zprávy byly kvalitně zpracovány, zejména zpráva o
činnosti ZO za uplynulých 10 let, kterou přednesl tajemník ZO. Ta byla poté
předána starostovi do Kroniky obce. V diskusi vystoupilo 8 členů a poté se slova
ujali pracovníci SEMO SMRŽICE, kteří byli pozváni, aby nám zdůvodnili,
proč česnek patří do všeho a jak ho vypěstovat zdravý a kvalitní. Přednáška s
odpověďmi na dotazy byla dvouhodinová a na odborné výši. Zajímavé byly
informace o nové odrůdě česneku pěstované v SEMO SMRŽICE.
V měsíci květnu provedlo 5 našich členů přednášku o zahrádkářích
spojenou se soutěžemi u dětí v MŠ a u dětí 1., 2. a 3. třídy v ZŠ. Jednotliví
vítězové i kolektivy byly odměněni diplomy a hodnotnými cenami. Jak v MŠ,
tak i v ZŠ jsme se mezi dětmi cítili velmi dobře, zejména když jsme poznali u
dětí dobré znalosti a stále chuť soutěžit. Bohužel jsme měli vymezen určitý čas.
Děti v MŠ, a to Kočičky i Žabičky, dostaly od zahrádkářů 2 krmítka pro sýkorky
s tím, že když půjdou v zimním období na vycházku, tak nejprve nasypou
krmení sýkorkám, které jsou též zvány lékaři zahrady.
Moštárna
největší akcí v tomto objektu bylo předláždění příjezdové cesty, zajišťoval
OÚ, dále bylo provedeno brigádnicky omítnutí zdi 4x2m s nátěrem, 2x brigády
na odplevelení záhonů habrů a kosení trávy. Vzhledem k velkému suchu je úkol
trvalý každodenní, a to zalévaní 100 ks habrů a kropení zaseté trávy. Na těchto
pracích se brigádnicky podílelo celkem 6 členů ZO, z toho nejvíce p. Zobal –
15 hodin a p. Skoupý – 32 hodin.
V období dozrávání jablek a hrušek je i v letošním roce připravena naše
moštárna zpracovávat ovoce. Termín zahájení bude včas oznámen dle průběhu
vegetace.
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Chystaný nejbližší zájezd:
Festival česneku v Buchlovicích: 29. 07. 2018
Skoupý Miroslav – tajemník ZO ČZS

Moštárna je připravena na sezonu
Po dva roky neúrody, kdy jsme místo moštování pilně pracovali, jsme se
důkladně připravili na tu letošní. Pro zvýšení hygieny jsme nechali vyrobit nové
nerezové vaničky k lisu a zhotovit dřevěné pomůcky pro lisování moštu.
Úpravy se dočkaly také venkovní prostory. Obec zajistila předláždění
vjezdu do areálu, v prostorách před moštárnou byly vysázeny habry a plocha
oseta kvalitním trávníkem. Rovněž byly realizovány další drobné úpravy jako
nátěr zdi a instalace různých dekoračních doplňků. Je škoda, že se obci
nepodařilo realizovat úpravu prostoru po skládce materiálu vedle moštárny a
sběrného dvora. Vznikl by tam pěkný parčík pro lepší vzhled této části ulice.
Věříme, že se to do konce tohoto roku ještě podaří. V plánu zahrádkářů je
ukázka moštování jablek pro žáky ZŠ a také ukázka výroby povidel. Zdá se, že
letošní úroda jablek bude dobrá a moštárna bude v podzimním období plně
využita.
Jaroslav Zobal, pracovník moštárny
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Pojďme se na chvíli ohlédnout
Jednou z lidských vlastností, která nás chrání, ale také nám často
v radování se z maličkostí brání, je to, že rychle zapomínáme na to, co se stalo.
Jaké to bylo bez věci, po které jsme toužili, a jak tu věc, když ji dostaneme, za
chvíli považujeme za samozřejmost.
Málokdo si teď už vzpomene, jaké to bývalo v prostoru za fotbalovým
hřištěm směrem k čističce. V místech stávajícího areálu Procyonu byla za deště
blátivě neprůjezdná polní cesta, vlevo za areálem TJ obdělávané pole a za ním
volná krajina. Stačila myšlenka – přání dětí a deset let práce, aby se toto místo
proměnilo v bezpečnou klidovou zónu pro všechny občany, zejména děti,
maminky a seniory, ale také pro koně a ostatní zvířata. Klubovna se zázemím se
stala vzdělávacím a volnočasovým místem pro děti z Letonic a okolí nejen při
pořádání přívesnických táborů, adaptačních pobytů či rukodělných kurzů.
Společně trávený čas malých a velkých sousedů v rámci vzdělávání
pomáhá nejen zvedat úroveň vzdělání a zvýšení zručnosti, ale pomáhá také
nacházet společná řešení vzájemných vztahů a konfliktů, vyjasnění si mnoha
životních situací. Mnozí z Vás rádi využívají bezpečné komunikace pro
dětské nacházení stability na kolech a také zákoutí odpočívek a laviček pro
nalezení klidu a užívání si pohody při pohledu na pasoucí se koně.
Jsme za to rádi, neboť se podařilo uskutečnit jeden společný sen. Pomozte
nám prosím i s tím dalším, a to je udržet tento prostor do následujících let
v pořádku a ve funkčnosti. Byli bychom moc rádi, kdybyste ho Vy, kteří tento
kout Letonic navštěvujete, viděli tak jako my. Skutečností je, že tady vůbec
nemusel být a že těm, kteří se o něj jakýmkoliv způsobem zasloužili a kteří jej
udržují, není jedno, jak se k němu někteří lidé chovají, když nejsou schopni
dodržování základních společenských návyků.
Děkujeme Vám, že nezahazujete odpadky mimo hojné odpadkové koše,
že uklízíte exkrementy po svých čtyřnohých přátelích a neničíte, co jiní
vybudovali. Děkujeme Vám, že svým chováním dáváte příklad těm, kteří ho
potřebují. Přejeme Vám všem vydařené léto a hezký aktivně strávený čas třeba
právě v areálu Procyonu.
Výkonná rada spolku Procyon
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Rozvoj sportu v Letonicích - sport pro všechny
Jestliže se ohlédneme na období roku 2012, kdy před námi stál úkol
zachránit zchátralou budovu Orlovny a vrátit do ní život a znal tehdejší situaci
v Letonicích, měl nás za blázny. Nebylo divu, že pro mnohé byla reálnější
předpověď jednoho z tehdejších zastupitelů, že: „20 let tam nic nebude“.
Naštěstí se mýlili. Pomohly znalosti, štěstí a odvaha pustit se do doposud, pro
Letonice nezvyklých sportovních odvětví a disciplín. Přišli noví lidé, nápady, ...
Tento časový exkurz uvádíme z toho důvodu, že před pár dny jsme se
zapojili do přípravy Plánu podpory a rozvoje sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v obci Letonice a právě nové nápady v něm mohou hrát
významnou roli. Dlouhý název, který ale současně stručně vystihuje hlavní
oblasti, kde bychom rádi, ve spolupráci s obcí Letonice a ostatními partnery
z řad škol a neziskových organizací, dosáhli lepších výsledků. Při jeho
zpracování se ukázaly mnohé silné a slabé stránky, které je třeba chápat jako
nové příležitosti.
V naší Jednotě do plnění tohoto nového Plánu podpory a rozvoje sportu
přispějeme rozšířením okruhu sportovních aktivit v rámci podpory Sportu pro
všechny. Jestliže naše úsilí v uplynulém období bylo věnováno zejména dětem a
mládeži, rádi bychom po prázdninách uskutečnili pro střední a seniorskou
generaci „náborové“ představení nových sportovních aktivit, určených právě jim
- fitkoloběh a Moravia Walking. V rámci akce s názvem Letonice v pohybu - o
holích i na kolobkách, kterou povede fyzioterapeutka Mgr. Lenka Fasnerová
z Centra pohybu z Olomouce a mistr Evropy v Nordic Walkingu - Janek
Vajčner, budou představena nejen tato sportovní odvětví. Také přijde řeč na
kompenzační cvičení se speciálními vibračními kroužky, které stimulují a
aktivují hluboké svaly zad, břicha, dna pánevního, působí pozitivně na
lymfatický systém, rozvoj motoriky, ...
Akci sponzorsky podpoří nejen pivovar Holba, ale také výrobce
koloběžek - firma Kostka z Hanušovic, která bude prezentovat novinky ve světě
koloběžek, včetně speciálů. Tato firma také naší jednotě poskytne výhodný
pronájem deseti koloběžek, které bude moci pro provádění fitkoloběhu využívat
veřejnost, doposud nevlastnící svoji koloběžku.
Těšíme se na setkání při rozvoji sportu pro všechny v Letonicích.
Rada jednoty Orel Letonice
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Spolek Slunečnice – Děti v pohybu
Návštěvníci areálu Procyon již určitě zaznamenali aktivitu v zadní části
areálu, kde před rokem započal komunitní projekt farmičky Slunečnice. Za touto
aktivitou stojí spolek Slunečnice – děti v pohybu, z. s., který byl založen minulý
rok. V polovině minulého roku jsme pořídili 2 dospělé kozy, 2 kůzlata a rovněž
2 ovce. Letos se narodila 3 kůzlata a 5 jehňátek a přibyla i nějaká drůbež.

Největší radost mají hlavně děti, které se chodí pravidelně dívat na
skotačení kůzlátek a ostatních zvířat. Pokud jsme zrovna na farmě, rádi jim
ukážeme práci se zvířaty. Mohou je pod naším dohledem krmit a také si s nimi
pohrát. Byli jsme potěšeni, že nás navštívily také děti ze škol.
Kromě aktivit na farmě jsme pořádali několik akcí, např. sportovní
odpoledne, Letonickou kuličkiádu, minidiskotéku, apod. Rádi bychom i nadále
pořádali podobné akce pro děti, ale i pro dospělé.
V průběhu roku se podařilo zapojit do spolupráce několik spolků,
jednotlivců i rodin a rádi uvítáme další spolupracovníky a členy z řad dětí a
dospělých. Do budoucna plánujeme zapojit více dětí, dospělých a rodin do
aktivit na farmičce Slunečnice a získat tak další členy. Našim cílem je spojit se
co nejvíce s přírodou a využívat její dary. Využívat živočišné produkty bez
chemie a přispět tak k lepšímu zdraví nás všech.
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Za velkou podporu všem děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat za
podporu obci Letonice a spolkům Procyon a Orel jednota Letonice.
Více informací o projektu můžete nalézt na webové stránce
www.slunecnice-letonice.cz. Před nějakým časem jsme také založili skupinu na
Facebooku pod názvem „Letonice – život kolem nás“, kde každý může zveřejnit
zajímavé informace, aktivity, ev. inzerci týkající se obce Letonice a okolí.
Za spolek Slunečnice – děti v pohybu Pavel a Renáta Dostálovi

Z činnosti MS ČČK v Letonicích v 1. pololetí letošního roku
Vzpomínka na letošní výlet
Místní skupina ČČK uspořádala pro své členy a další zájemce 26. května
2018 tradiční poznávací zájezd, tentokrát do známé hanácké obce Čechy pod
Kosířem na Prostějovsku.
Velmi nás zaujala expozice v místním Hasičském muzeu, kde jsme si
prohlédli velkou historickou sbírku hasičské techniky a mnoho pomůcek pro
práci při zdolávání ohně. Překvapilo nás také, že v dřívějších dobách byly
k transportu vody používány i vysmolené koše, které se v obci vyráběly a
sloužily v širokém okolí. Dětem se líbila vzduchová simulace staré ruční
stříkačky, kterou si mohly vyzkoušet, nebo se vyfotografovaly na některých
exponátech z minulého století. Sběratele a obdivovatele modelů autíček zaujaly
vitríny s modely hasičských aut a starých stříkaček různých i zahraničních
značek.
Obdivuhodná byla pro nás návštěva Muzea kočárů, kde jsme s velkým
zájmem vyslechli výklad o krásných historických vozech a unikátních
kočárových lampách, které nemají ve střední Evropě obdoby. Oceňujeme
nezdolnou snahu majitelů muzea, manželů Obrových, opatřit a zachránit
unikátní kočáry, které z mnohdy zruinovaného a neúplného stavu přivádějí za
pomoci restaurátorské a vysoce řemeslné pilné práce do původní podoby, aby se
i v dnešní technické době lidé mohli pokochat krásou všech exponátů. Mnozí se
těšíme na akci Josefkol, která se koná 21. až 22. 7. 2018 a kde bude možno
vidět dovednost zápřahu a jízdy s velkým spřežením s některými unikátními
kočáry, které bylo možno vidět v místním muzeu.
Po příjemné polední přestávce v jídelně penzionu Mánes, kde jsme si
dodali energii a oběd doplnili třeba speciální kávou nazvanou Mánes nebo
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Kosíř, jsme zamířili k zámku. Tam jsme se prošli přírodně krajinářským parkem
v anglickém stylu a viděli jsme u rybníka v romantických zákoutích
fotografování novomanželů, jejichž svatba právě probíhala. Škoda je, že se
v letošním parném a suchém počasí trávníky nezelenaly tak, jak si
představujeme, ale místním dětem, které zde měly pohádkovou oslavu dětského
dne, ani nám ostatním návštěvníkům to na pěkných zážitcích neubralo.
Zámek Čechy pod Kosířem prošel vlastnictvím různých šlechtických rodů
a mnoha proměnami až do své současné klasicistní podoby, kterou uskutečnil
rod Silva-Tarouců, kteří byli v době českého národního obrození přívrženci
češství, i když původně pocházeli z Portugalska. Hrabě August Alexandr byl
mecenášem umění a vědy. Podporoval také českého malíře Josefa Mánesa, který
v letech 1849 až 1871 často na zámku pobýval a vytvořil zde mnoho obrazů ze
života lidu na Hané, ale i portréty hraběcí rodiny nebo návrhy staveb-zámecké
kaple a pseudogotické oranžérie. V současnosti je zámek ve vlastnictví
Olomouckého kraje a probíhá jeho vnější obnova. Prošli jsme se při velmi
zajímavém výkladu vnitřními prostorami, krásnými sály a mohli jsme si
představit život tamější šlechty.
Na hezkou květnovou sobotu plnou kulturních zážitků při krásném počasí
všichni účastníci výletu rádi vzpomínáme.
PhDr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Činnost SDH Letonice v první polovině roku 2018
SDH Letonice se v únoru tohoto roku řádně rozloučilo s plesovou sezonou
a to pořádáním tradiční ostatkové zábavy. V měsíci dubnu SDH Letonice
provedl pravidelný sběr železného šrotu. Na prvomájovém dopoledni předvedlo
družstvo mužů SDH Letonice ukázku požárního útoku a dětem byla vytvořena
natolik oblíbená pěna. Konec května byl ve znamení oslav 100. výročí založení
československého státu. V pátek 25. 5. 2018 proběhla hasičská historická jízda
na památku prezidenta T. G. Masaryka. Tato jízda, byla tvořena unikátními
historickými hasičskými automobily, které se sjely ze všech koutů republiky.
Mezi zastávkami byly slavnostně předány pamětní listy a položeny květiny
k pomníku T. G. Masaryka. Historická jízda projížděla přes okrsek Křižanovice
směrem do Brna. V sobotu 26. 5. 2018 se slavnostně otevřely brány brněnského
výstaviště BBV, aby mohl být zahájen Festival „RE:publika“ k 100. výročí
založení Československého státu. K této příležitosti byla uskutečněna přehlídka
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praporů nejen dobrovolných hasičů ale i profesionálních. Na brněnské výstaviště
dorazilo na 400 praporů, nejen z České ale i Slovenské republiky, hasiči
z Letonic byly taktéž součástí. Praporečníci ve slavnostních uniformách
vytvořili nový rekord, který bude zapsán do České Guinnessovy knihy rekordů,
jako největší setkání praporů na jednom místě. Slavnostní akt byl zakončen
dekorováním stuh na každý prapor.
Zároveň v sobotu 26. května 2018 proběhl již XIV. ročník noční soutěže
v požárním útoku v kategorii žen a mužů. Tyto soutěže mají v obci HostěrádkyRešov dlouhou tradici a nyní se zúčastnilo 6 družstev žen a 19 družstev mužů.
V kategorii žen zvítězilo družstvo z Hodějic s časem 18,04 sekund. V kategorii
mužů též zvítězilo družstvo z Hodějic s časem 15,01 sekund. Časy každého
soutěžního družstva byly měřeny elektronicky. Naše družstvo dosáhlo
výsledného času 26,95 sekund, což stačilo na čtrnácté místo, pro nás však dosud
nejlepší dosažený soutěžní čas. Soutěžní družstvo tvoří sedm členů, jejichž
náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra.
Rádi mezi sebe přivítáme nové zájemce o tenhle sport či zájemce do
15 let, aby se náš sbor rozrostl o reprezentaci mladých hasičů.
Na závěr ještě důležité připomenutí, tropické teploty svádí k četným
požárům. Proto nezapomínejte, že je není povoleno vypalovat travnaté plochy.
Všem přejeme krásné prožití prázdnin a dovolené.
Za SDH Letonice Monika Hrubá

Ohlasy našich čtenářů
Prvomájové dopoledne
Tradičně pěkné počasí přilákalo naše občany, děti a mládež do areálu TJ
na oslavu 1. máje – SVÁTKU PRÁCE. Pro děti připravily učitelky MŠ
sportovní soutěže, fotbalová přípravka naší TJ sehrála utkání s přípravkou
z Křižanovic. Na závěr se děti vyřádily v pěně s místními hasiči a všichni pak
zhlédli jejich požární útok. Příjemné dopoledne bylo zpestřeno hudební produkcí
pana Sekaniny. Májová komise děkuje všem, kteří se podíleli na této zdařilé
akci.
Jaroslav Zobal
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40 let od požáru Sokolovny
V úterý 10. ledna 1978 v noci se vesnicí rozezvučela siréna, která
oznámila pro TJ a celou naší obec špatnou zprávu. Vypukl velký požár, který
zničil místnosti pohostinství na Sokolovně. Jen díky včasnému zásahu místních
požárníků a profesionálů z Bučovic se požár nerozšířil i na budovu tělocvičny.
Požár vznikl od trámu, který vedl kolem neomítnutého komína. Členové TJ se
s velkým elánem pustili do odstraňování vzniklých škod. Ještě na spáleništi se
sešlo vedení obce a výboru TJ ke společnému jednání. Rozhodli se, že postaví
novou, moderní jednopatrovou budovu, která se také nově podsklepí. V přízemí
se vybuduje nová restaurace a v 1. poschodí společenská místnost. Rovněž se
dohodli na vybudování ústředního topení ve všech prostorách obou budov. Sál
tělocvičny zůstal nepoškozen, ale všude bylo plno kouře a vody. Celá výstavba
byla zařazena do akce ,,Z“. Finanční krytí bylo zajištěno přes obec za pomocí
tehdejšího ONV ve Vyškově. Požárem byla narušena činnost ZRTV a také
příprava oddílu kopané. Přesto byl plynulý chod všech sportovních oddílů
zajištěn. Kulturní akce byly přesunuty do menšího sálu v budově kina. Každé
pondělí se scházel výbor TJ a zajišťoval brigádnickou činnost. Na výstavbě se
podílely všechny organizace v obci. Po 3 roky se pilně pracovalo, ale také
sportovalo. Po třech letech, díky obětavé práci všech občanů, organizací a
především členů TJ bylo odpracováno celkem 14 200 brigádnických hodin.
V pátek 16. ledna 1981 se slavnostně otevřelo pohostinství. Postavením nové
budovy a rekonstrukcí stávající tělocvičny, se podařilo vybudovat, na tehdejší
podmínky, novou moderní základnu pro sportovní a kulturní vyžití v obci.
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V tělocvičně se zřídila v1. poschodí herna na stolní tenis a podélná galerie. Bylo
opraveno jeviště a osazena nová kvalitní světla. Celý prostor jeviště se zvětšil a
zmodernizoval. 20. března 1981 se uskutečnila slavnostní schůze TJ, kde byli
oceněni ti, kteří měli největší zásluhy na této výstavbě. První společenskou akcí
v novém sále byl tradiční Sokolský ples dne 24. ledna 1981. Druhý den byl
pořádán pro děti maškarní karneval. Potom následovala celá řada plesů
(myslivecký, zahrádkářský, pracujících). Velmi populární byl ples JZD, kterého
se zúčastnili pracovníci z celého okolí. Závěr sezony ukončily tradiční ostatky
v režii našich požárníků. Rovněž začalo i cvičení dětí, mládeže a dospělých
v ZRTV, tréninky fotbalistů, volejbalistů, úspěšný byl i oddíl stolního tenisu.
Tak vše pokračovalo zdárně až do vzniklých soudních tahanic, které
trvaly téměř 20 let.
Jaroslav Zobal

Setkání vrstevníků – pětasedmdesátníků
V sobotu 2. června 2018 se uskutečnilo setkání spolužáků a spolužaček,
ročník 1943. S plynutím času naše řady prořídly, někteří se nemohli zúčastnit,
ale vzpomínky zůstaly a setkání bylo plné pohody.
Po obědě jsme byli přijati panem starostou na obecním úřadě, kde nás
dojal i krátký kulturní program a na konec jsme si společně zazpívali.
Překvapením a oživením byla salva z historického děla, které bylo přichystáno
při našem odchodu z radnice, kdy jsme si také odnášeli příjemné dárky mající
vztah k naší obci. Po uctění památky pana ředitele Vladimíra Malého a
spolužáků jsme se vrátili k odpolednímu posezení v restauraci U sv. Huberta. Při
vzpomínání na příhody z mládí jak ze školních lavic, tak z doby dospívání, jsme
setrvali po dešťové osvěžující přeháňce do hezkého teplého letního podvečera.
Motto z pozvánky: „Čas vládne tajemnou laskavostí a vrací ztracené
vzpomínky z minulosti“ bude i mottem našeho budoucího setkání.
Za spolužáky Jiřina Bárková a Ludmila Kovaříková
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Zavítala k nám vzácná návštěva
Letošních oslav 73. výročí osvobození naší obce Rudou armádou se
zúčastnila také atašé konzulátu Ruské federace v Brně Karina Sultanová.
Krásnou češtinou přednesla svůj projev a položila kytice k pomníku na návsi a
na hrob padlých rudoarmějců na místním hřbitově. Pak ještě krátce
pobesedovala v kanceláři starosty na OÚ. Byla velmi potěšena z toho, jak se
obec stará o historické památky. Tradiční projev u pomníku přednesl starosta
obce J. Skokan, u hrobu rudoarmějců Jiří Pospíšil ml. O kulturní pásmo se
postarali žáci ZŠ.
Kulturní komise děkuje všem přítomným účinkujícím žákům, občanům a
hostům za účast.

Jaroslav Zobal, zastupitel a člen kulturní komise

Narození
Úmrtí

4
6

Sňatky

2

Počet obyvatel obce Letonice k 15. 6. 2018 je 1405.
Lenka Liberová, matrikářka
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Akce „Ukliďme Česko“

Celkem se sesbíralo 5 plných vozíků odpadu a další hromada odpadu o objemu
jednoho menšího traktorového vleku, který odvezla obec Letonice.
Starosta obce děkuje všem účastníkům akce za jejich příspěvek k čistotě
okolí naší vesnice.
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Obecní ples 3. 2. 2018 v Obecním domě v Letonicích
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„Dámský krejčí“ v podání ochotníků ze Slavkova
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