prosinec 2018

I letos, 12. 12. 2018, Letonice zpívaly koledy
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Rozsvícení vánočního stromu v r. 2018

Slovo StaroSty obce
Vážení spoluobčané,
Rok uplynul jako voda (i když v tom letošním suchém roce to není zrovna
nejvhodnější přirovnání) a jsme v adventním čase na prahu vánočních svátků.
Shrnutí toho, co se událo v druhém pololetí, se pokusím vyjádřit stručně, neboť
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pan šéfredaktor mi ponechal jen jednu stránku. Ale o čilém životě v naší obci se
dočtete v ostatních článcích.
Byla dokončena I. etapa budování inženýrských sítí v lokalitě Horany
v celkové hodnotě 6 mil. 650 tis. Kč. V současné době očekáváme provedení
kolaudačního řízení a po vydání změny územního rozhodnutí na umístění
komunikace budeme žádat o vydání stavebního povolení na její výstavbu.
Předpokládaný termín vydání st. povolení je podzim roku 2019. O prázdninách
byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Letonice, která byla
započata a z větší části provedena v loňském roce. V září byly započaty práce
na výměně kanalizace, chodníků a budování “parkovacích zálivů“ na pravé
straně vozovky ulice Dražovské ve směru příjezdu do obce. Rozpočet prací byl
cca 4mil. 200 tis. Kč bez DPH. Společně s tímto bylo ze strany Správy silnic
JmK přikročeno k realizaci „vjezdové brány“ a opravy vozovky. Toto bylo
hrazeno z rozpočtu JmK. Práce by měly pokračovat v nastávajícím roce na
protější straně komunikace. Zbudování zpomalovacího ostrůvku se záměrem
zajistit snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce z kopce od Dražovic se
stalo diskutovanou záležitostí. Občané, kterým vadí rychlá jízda těžkých
nákladních vozidel a s tím spojených otřesů, toto schvalují. Setkávám se také
s kritikou tohoto dopravního zařízení, převážně od lidí, kteří řídí nejvýše osobní
vozidla. V ulici Nové jsme stihli obměnit kanalizaci a opravit chodník.
Vybagrovaný pruh vozovky bude do původního stavu uveden až v jarních
měsících za příznivějšího počasí. Akcí menšího rozsahu byla oprava chodníku
v ulici U Koupaliště, posílení veřejného osvětlení v ulici Bučovská a Družstevní
a osvětlení přechodu přes vozovku na ul. 9. května. Náklad cca 1 mil. 700 tis.
Kč si vyžádalo zpevnění polní cesty v úseku od ČOV směrem k vodní nádrži,
které usnadní odvoz kalů z ČOV. Na pozemcích určených pro realizaci
společných zařízení v rámci KPÚ probíhá výsadba stromů a zeleně.
Je před námi zimní období. Žádám řidiče, aby svá vozidla neparkovali na
chodnících (ty mají sloužit především chodcům) a nebránili nevhodným
parkováním zimní údržbě. Moje poděkování patří majitelům nemovitostí, kteří
se dokáží postarat o úklid sněhu a údržbu chodníků před svými domy do
příjezdu pracovníků obce.
Těm z Vás, kteří se v uplynulém roce podíleli na kulturním, společenském
a sportovním dění v naší obci děkuji za obětavou práci. Všem přeji klidné a
pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Vážení spoluobčané, vážení hosté,
Vítám Vás na dnešní oslavě stoletého jubilea naší České, u samého zrodu
Československé republiky. Republika se zrodila na troskách RakouskoUherského mocnářství na konci I. světové války, kdy ve vyčerpané Evropě
začaly opět sílit požadavky na osamostatnění a sebeurčení národů. Opět se
pozvedlo národní sebevědomí vycházející z dob národního obrození. Po
vyhlášení první světové války v červenci 1914 byly odsunuty národnostní
otázky v Rakousko-Uhersku do pozadí. To vedlo některé české politiky k
upřednostnění požadavku samostatnosti před federálním uspořádáním
monarchie. Po počátečních represích zůstávali politici doma pasivní a
nevytvářeli záminky k postupům proti nim. Naopak český exil v čele s říšským
poslancem T. G. Masarykem, generálem M. R. Štefánikem a diplomatem
E. Benešem, prosazoval u mocností Dohody vznik samostatného státu. Tomu
napomáhaly krajanské sbírky (v USA) a československé legie. Právě legionáři,
ať v Itálii, Francii, na srbské frontě a hlavně v Rusku, byli propagátory
samostatného státu Čechů a Slováků a mnozí z nich za tuto ideu položili život.
Legionáři se složitými cestami vraceli do již vzniklé Československé republiky a
stali se základem branné moci. V této záležitosti důležitou roli v domácím boji
zastala Česká obec sokolská. Souhrn všech událostí na poli válečném,
diplomatickém a dění v Čechách i na Slovensku vedlo k rozpadu mocnářství a
ke slavnému datu 28. října 1918, kdy byla vyhlášená Československá republika,
suverénní stát Čechů a Slováků včetně národnostních menšin zde žijících.
V rámci dohod světových mocností bylo k Československu připojeno i území
Podkarpatské Rusi. Mladý stát musel od samého začátku hájit celistvost území v
nově stanovených hranicích a to jak v Čechách vůči německé menšině, ve
Slezsku proti polským nárokům na Těšínsko, tak i na Slovensku, kde Maďarsko
usilovalo o nadvládu nad vzniklým Slovenskem. Přes veškeré potíže si
Československá republika svoji suverenitu uhájila a po přijetí nové ústavy
v roce 1920 se vydala mladá republika Československá v čele s prvním
prezidentem Masarykem na cestu, na níž ji čekala mnohá přetěžká období
včetně 2. světové války.
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28. říjen 1918 je třeba vnímat jako historický předěl, který si dnes možná
ani v celém rozsahu neuvědomujeme. Vždyť “muži října“, jak se vžil název pro
Švehlu, Rašína, Stříbrného, Soukupa a Šrobára, samozřejmě Beneše a Štefánika,
v čele s Masarykem, budovali naši republiku téměř z ničeho, neměli dané
hranice státního území, neměli měnu, policii, armáda neexistovala, její základ –
legionáři se strastiplně přesouvali v 263 vlacích ze Sibiře do nové, rodící se
vlasti.
Kdo jste byli shlédnout legiovlak, např. při jeho zastávce v Bučovicích,
možná jste si uvědomili, že to byla republika na kolejích včetně materiálně
technického zabezpečení a výroby. Naši předci, naši dědové, dokázali dnes
těžko představitelné věci.
Ale i v každodenním životě museli vstřebat historický předěl,
v propadlišti dějin zmizely pojmy – knížectví, císařství, stejně jako tituly kníže, král, císař – a objevilo se zcela nové slovo – president. Lidé po 300 letech
mohli okusit občanskou a národnostní svobodu.
Nacházíme se v období, kdy máme 80 let od podepsání Mnichovské
dohody, 70 let od Vítězného února, 50 let od Pražského jara a násilného vstupu
vojsk Varšavské smlouvy, 25 let uplynulo od vzniku samostatné české
republiky. To jsou milníky, kterými jsme si prošli a někteří jste je i prožili.
Republika prošla obdobím nadšeného budování nového státu, obdobím
protektorátu a II. světové války se všemi fatálními následky, poválečnou
obnovou (do tohoto období jsou zahrnuty Benešovi dekrety a jejich hospodářské
důsledky, dvouletý plán obnovy a další), období socialistického státu (pětiletky,
rok 1968, rok 1989), období „sametové revoluce“, budování institucí tržní
ekonomiky – budování kapitalismu, zánik Československa v roce 1993, vstup do
EU atd.
Za období existence naše republika dala světu spoustu vynálezů, patentů,
objevů léků, uznávané byly strojírenské výrobky. Z těch významných – např.
kontaktní čočky, polarografie, tryskové stavy, bezolovnatý křišťál, nanospider a
nanovlákna, ale Česko proslavila rovněž výroba remosky a např. tužky
versatilky, na trh jsme také přišli se semtexem. Ve světě jsme známí pivem,
svíčkovou, ale také postavou Krtečka, písní Škoda lásky a šlo by jmenovat
spoustu dalších věcí. I to, že jsme obohatili svět několika slovy a názvy,
nejznámější je slovo robot (od K. Čapka z dramatu RUR). Ale také “tunelování“
od Miloše Zemana.
Je faktem, že přes mnohá úskalí se Československá a nyní Česká
republika vždy vrátila k demokratickým principům, za něž před sto lety položilo
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tisíce lidí svůj život. Každá doba má svá pozitiva i negativa, v každé době žijí
lidé, kteří chtějí svůj život naplnit dle svých představ. Z jejich práce vznikla díla,
která nás doprovázejí dosud, ať vznikla v kterémkoliv dějinném období stoleté
republiky. Samozřejmě nás doprovází i křivdy, z nich mnohé se stále nepodařilo
napravit.
Demokratické ideály musíme hájit soustavnou prací a zájmem o dění
v naší vlasti. V současné době žijeme poměrně klidným a bezstarostným
způsobem života a užíváme si někdy až bezbřehé demokracie. Nenechme se
ukolébat rádoby „ slušnou životní úrovní“, která je však mnohdy na úrovni
spotřeby konzumního zboží. Zamysleme se nad ideály, se kterými do boje i o
tuto demokracii šli naši předkové s nasazením života. Nám všem se dostalo
možnosti dožít se doby, kdy slavíme 100. výročí naší republiky. Moc si přeji,
aby Česká republika mohla v roce 2045 oslavit další stoleté výročí, tentokrát
100 let života v Evropě bez ničivých válek. Přispět k tomu můžeme a musíme
již nyní.
Je dobře, že je mezi námi stále dost lidí, kteří nezapomínají na odkaz
předků, kteří se zasloužili o blaho naší země. Jedním z nich byl Tomáš Garrigue
Masaryk. Svědčí o tom fakt, že se úcta k němu drží mezi lidmi desítky let a byl
17 x navržen na udělení Nobelovi ceny míru. Proto je potěšitelné, že děti naší
ZŠ jeho památku uctili zpěvem jeho oblíbené písně Ach synku, synku…
Z projevu starosty obce Jiřího Skokana při vzpomínkovém setkání občanů ke
100. výročí vzniku ČSR.
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Vzpomínka na významného rodáka
Doc. MUDr. Jan ROTREKL, CSc.
Doc. Jan Rotrekl se narodil 25. 9. 1919 v Letonicích manželům Janovi a
Filomeně Rotreklovým. Vyrůstal v rodině se šesti sourozenci. V roce 1939 byl
jako student lékařské fakulty odvlečen z Kounicových kolejí do koncentračního
tábora Sachsenhausen, odkud se v r. 1942 značně vysílen vrátil. Po skončení II.
světové války dokončil studia medicíny a pracoval jako internista ve FN u sv.
Anny na ul. Pekařské a FN Bohunice v Brně. Mimo působení v praktickém
zdravotnictví vyučoval na lékařské fakultě v Brně. V roce 1948 mu bylo
prezidentem republiky uděleno vyznamenání – Československý válečný kříž.
Do posledních chvil života byl spjat s rodnou vesnicí, jako lékař nezištně a
ochotně pomáhal všem občanům Letonic, kteří jej vyhledali. Zemřel 23. srpna
2018 ve věku nedožitých 99 let. V kronice obce je jen krátká zmínka o jeho
věznění v koncentračním táboře.
Jiří Skokan

V Letonicích vzděláváme děti už 180 let
Sobota 15. prosince roku 2018 a Základní škola v Letonicích má dveře
dokořán… Dovnitř proudily davy žáků (současných i někdejších), rodičů,
učitelů a ostatních zaměstnanců (v praxi i v důchodu), vážených hostů a řada
dalších návštěvníků, aby si zavzpomínali a vrátili se do svých dětských školních
let. Všichni se sešli, aby oslavili 180. výročí založení letonické školy. Na
přípravách oslavy se podílel celý tým zaměstnanců školy. Do minulosti i
současnosti školních chvil nás zavedl svým vystoupením dětský ochotnický
spolek Letodiv pod vedením Evy Míčové. Tematické dobové vystoupení mělo u
diváků velký úspěch.
Jak se vlastně škola proměnila? Tento dějinný vývoj si mohli návštěvníci
prohlédnout na vystavených panelech s dobovými fotografiemi nebo
v kronikách školy, od kterých zejména starší generace nemohla odtrhnout oči…
„Úředně nařízeno ničení chroustů. Žáci pod vedením třídních učitelů
zničili asi půl milionu chroustů.“ Píše se například v záznamu z roku 1943.
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Malá fotoreportáž z oslavy 180. výročí založení školy
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Nejen tuto, ale spoustu dalších zajímavostí a střípků z historie i
současnosti vydala škola v jubilejním Almanachu, který byl na místě k dostání.
A jaká je tedy škola teď? Snažíme se především o aktivní a individuální
přístup k dětem, a proto jsme součástí vzdělávacího programu Duhová škola.
K výročí školy připravili tedy zaměstnanci školy spolu s žáky pod vedením Věry
Moudré keramická sluníčka s duhou. Budou nám naši vizi neustále
připomínat…
Do budoucna si přejeme, aby naši žáci získali kvalitní základní vzdělání,
ale také vzpomínky na příjemné školní zážitky. Aby si vybudovali kladný vztah
k vědění a poznávání. Aby ve svých spolužácích našly přátele. Aby tu s námi
žila radost a pohoda a zároveň jsme si uvědomovali svoje povinnosti.
Do nového roku 2019 Vám přejeme, aby Vás neopouštěla touha se
vzdělávat. A aby se Vás tato touha držela po celý život.
Kolektiv zaměstnanců Základní školy v Letonicích

Ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Sotva jsme v září zahájili nový školní rok, už tu byl podzim a přiblížil se
také konec kalendářního roku. Napřed jsme ale prožili pro děti ty nejkrásnější
svátky ze všech. Advent je totiž obdobím, ve kterém se rozzáří nejen naše
domovy, ale hlavně dětské oči očekáváním Vánoc.
Také v mateřské škole jsme se chystali na Vánoce, zdobili okna a
nástěnky nejprve mikulášskými, poté i vánočními dekoracemi. Vyprávěli jsme si
o přípravách, které před Vánocemi probíhají, a učili jsme se koledy a básně,
jimiž jsme na svých vystoupeních potěšili nejen rodiče, ale i veřejnost. Ještě než
doma děti usedly ke štědrovečerní večeři a netrpělivě poslouchaly, jestli už
zvoní Ježíšek s nadílkou, čekalo je několik milých úkolů.
Nejprve předškoláci vystoupili při rozsvěcení stromečku v Obecním
domě, kde předvedli nacvičené pásmo, tentokrát na motivy sněhových vloček.
Ve školce nás již tradičně navštívil Mikuláš s anděly a čerty, kteří odměnili děti
za přednes básní a písní a nakonec si všichni společně zatančili. Při vánočních
dílničkách jsme si také zazpívali několik koled, abychom potěšili rodiče a
navodili slavnostní atmosféru. Společně pak děti se svými rodiči vyráběly
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přáníčka pro své blízké nebo jen tak pro radost. Během dílniček si mohli rodiče
prohlédnout nabídku dětských knih, která pro ně byla připravena ve spolupráci
s vyškovskou knihovnou. Aby ani veřejnost nepřišla o malý koncert koled,
zazpívaly děti dopoledne ve spolupráci s obcí do místního rozhlasu. Samozřejmě
ani letos na závěr adventního období naši školku neminula pod stromečkem
nadílka, která dětem udělala radost a vykouzlila jim úsměv ve tvářích. Poté už si
mohly děti užívat provoněnou a prozářenou vánoční náladu s rodinou a ve
školce jsme se všichni setkali až v novém roce.
Hodně štěstí do nového roku 2019 přeje kolektiv MŠ Letonice.

Dovolte mi v tento předvánoční čas vám popřát jménem Tělovýchovné
jednoty Letonice příjemné prožití svátku a šťastný Nový rok. My toho štěstí
budeme potřebovat v nové jarní sezóně asi trochu více. Jak naši fanoušci vědí,
po parádním jaru našemu A týmu vůbec nevyšel podzim a po mnoha nemastných
a neslaných výkonech se umístil na předposledním místě okresního přeboru.
Vinou několika zranění a několika smolných utkání se mužstvu přestalo dařit a, i
když se trenér pokoušel udělat s manšaftem, co šlo, prostě se nedařilo. Nezbývá
nám, než se spolehnout na zimní přípravu a věřit, že se podaří mužstvo dát
dohromady a zachránit okresní přebor pro Letonice. B mužstvo hraje třetí třídu,
kde si s přehledem drží střed tabulky. Tento tým má před sebou, dle mého
názoru zářivou budoucnost.
Potřebovali bychom pomalu zařadit mladé hráče tohoto tymu do Áčka, ale
to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Přípravka pod novou trenérskou
dvojici pokračuje v bojích ve své skupině se střídavými úspěchy, ale jejich
pokrok je opravdu hodně znatelný. A je dobře, že zájem u dětí je čím dal větší,
je radost se na ně dívat.
Volejbalový oddíl pracuje také s mládežnickým mužstvem. Nově začaly,
i když jen na rekreační bázi, hrávat volejbal i trošku větší dívky. Pokud by měl
někdo zájem si s nimi zahrát, neváhejte se prosím ozvat. Stolní tenisté po
loňském postupu do vyšší soutěže hrají v klidném středu tabulky (vysvětlivka pro sportovní analfabety tento střed muže být někdy neklidný, ale tento střed je
velice klidný).
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Z dalších našich činností bych vyzvedl práci na dodělání nástavby na
kabinách, sběr železného šrotu a neustálou práci na údržbě našich dvou areálů.
Pokud bude příhodná zima, chtěli bychom jako vždy udělat ledovou plochu pro
rekreační brusleni.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hráčům, trenérům,
funkcionářům a fanouškům za odvedenou práci a podporu v uplynulém roce.
Chtěl bych poděkovat novému přípravnému výboru stárků a popřál bych jim,
aby nám nachystali super hodové překvapení, na které se jich všichni těšíme.
A třikrát zdar pro Dobráka Toma. ZDAR, ZDAR, ZDAR.
Michal Mihalík, předseda TJ Letonice
Oddíl stolního tenisu
Stolní tenisté i letos bojují o nejlepší umístnění v OS III., zatím se drží na
pěkném 7. místě z celkem 12 družstev. Počet členů je stále 5. Jsme rádi, že nám
základní škola umožňuje trénovat i soutěžit ve své tělocvičně, za to jim
děkujeme. Děkujeme také všem sponzorům, díky nimž jsme letos poprvé oblékli
nové dresy a mohli tak lépe reprezentovat obec, za kterou hrajeme.

Ladislav Lokaj
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ OBCE

Kulturní výbor obce Letonice
jak již všichni víme, tak v letošním roce došlo k několika změnám ve
vedení obce. Tato změna se týkala i Kulturní komise. Vzhledem k tomu, že
v současné době máme pouze jedenáctičlenné zastupitelstvo a nemáme Radu
obce, zanikla i kulturní komise, kterou nahradil kulturní výbor.
V kulturním výboru jsou zastoupeny všechny organizace obce Letonice.
My všichni si od tohoto kroku slibujeme užší vzájemnou spolupráci.
První vlaštovkou bylo pořádání vánočního jarmarku a rozsvěcení
vánočního stromu na návsi, na začátku prosince, kde vystupovaly děti jak MŠ,
tak ZŠ. Obě vystoupení byla velice krásná a bylo znát nadšení našich malých
účinkujících. Poté 12. prosince následovalo setkání všech, kteří si společně
chtěli zazpívat vánoční koledy se Sebrankou. Odměnou byl svařák pro dospělé a
čaj pro děti. Obě akce se vydařily a účast byla hojná.
Touto cestou bych chtěla hlavně poděkovat členům odstupující kulturní
komise za jejich neúnavnou a vskutku obětavou práci, která se nedá vyjádřit
slovy. Všem jménem kulturního výboru děkuji a doufám, že budeme stejně
úspěšní jako oni.
Renáta Zourková, předseda KV

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Z činnosti našich zahrádkářů
Starý rok pomalu končí a vybízí nás k hodnocení celoroční práce a
k vytváření plánů na rok nadcházející. Ocitáme se v závěru tohoto volebního
období a již za pár měsíců čekají zahrádkáře nové volby od základních
organizací až po volby do sněmu ČZS v Praze. Zahrádkáři v naší obci vykonali
opět dobrou práci a to jak pro děti a mládež, tak i pro občany.
V měsíci březnu 2018 proběhla členská schůze, na které bylo 41 členů.
Poté následovala přednáška i pro občany, při které nám pozvaní pracovníci
SEMO SMRŽICE zdůvodnili, proč česnek patří do všeho a jak ho vypěstovat
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zdravý a kvalitní. Přednáška s odpověďmi na dotazy byla dvouhodinová a na
odborné výši. V květnu si připravilo 5 našich členů přednášku o zahrádkářích
spojenou se soutěžemi u dětí v MŠ a u dětí 1. 2. a 3. třídy ZŠ. Jednotliví
vítězové i kolektivy byli 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. Soutěžící kolektivy navíc obdržely od
zahrádkářů krmítka s krmivem pro sýkorky, které budou trvale umístěny
v areálu ZŠ a MŠ. Rovněž v měsíci květnu se zahrádkáři spolupodíleli na
vycházce do přírodní rezervace Větrník, kde zajišťovali občerstvení pro
35 účastníků. V měsíci červenci jsme uspořádali tradiční zájezd do Buchlovic na
Česnekové slavnosti. Zájezdu se zúčastnilo 45 občanů.
Výbor nezapomíná i na dlouhodobé a aktivní členy a v měsíci srpnu podal
2 návrhy republikové radě ČZS na udělení svazového vyznamenání za jejich
dlouhodobou činnost ve prospěch ČZS.
V měsíci říjnu 2018 jsme uspořádali 2 denní výstavu Ovoce a zeleniny v
sále Obecního domu, sál byl krásně vyzdoben kolektivem pod vedením paní
Věry Moudré. Kulturní vystoupení na výstavě zajišťovaly děti ze ZŠ, které byly
odměněny sladkostmi. Výstavy se zúčastnilo celkem 250 občanů, kterým byl
podáván jablečný mošt z naší moštárny, a mohli si zakoupit med přímo od
včelaře. Po ukončení výstavy bylo ovoce předáno do kuchyně MŠ. V areálu
Moštárny bylo v roce 2018 našimi členy odpracováno celkem
137 brigádnických hodin, čímž se vytvořilo krásné
nádvoří objektu, které
je chváleno nejen našimi občany, ale i přespolními, kteří v tomto roce u nás
moštovali. Rovněž pro velké sucho bylo nutné skoro každodenní zalévání
vysázených 100 ks habrů a kropení zaseté nové trávy na upraveném novém
terénu. Díky těmto pracím se podařilo všech 100 ks habrů i nově zasetou trávu
zachovat nepoškozenou.
Na závěr bych chtěl jménem výboru ZO ČZS v Letonicích popřát všem
občanům naší obce pevné zdraví, abychom si vážili každé volné chvilky, kterou
strávíme v kruhu svých nejbližších, s rodinou, či přáteli a to nejen o Vánocích,
ale během celého roku 2019. Aby každý z nás v dnešní uspěchané době se
dokázal pozastavit a zamyslet se nad žebříčkem životních hodnot a třeba se
radovat i ze zdánlivě obyčejných maličkostí.
Miroslav Skoupý, tajemník, za výbor ZO ČZS
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Rekordní sezona moštování
Letošní velká úroda jablek se projevila i na provozu naší zahrádkářské
moštárny. V minulých letech se zpracovalo okolo 1 000 kg jablek, v letošním
roce jsme vymoštovali 7 020kg jablek. Sezona trvala celé čtyři měsíce, byla
zahájena 18. 7. a ukončena 19. 11. 2018. Naši moštárnu navštívilo celkem 108
zákazníků, z toho 45 z Letonic a 63 z celého okolí. Takto dobrý výsledek nebyl
způsoben jen velkou úrodou, ale také provedenými úpravami vlastní moštárny a
celého areálu. Budova moštárny je dnes chloubou naší obce a oceňují to hlavně
cizí návštěvníci, kteří se sem budou rádi vracet. Kromě moštování jsme využili i
velké úrody modrého ovoce a uvařili z něho dva kotle pravých domácích
povidel. Provedli jsme také ukázku moštování pro žáky naší základní školy.

V příštím roce budou zahrádkáři pokračovat v dalších opravách budovy a
jejího okolí. Chceme, aby celá tato část byla chloubou naší obce. Bude třeba
upravit skládku stavebního materiálu na pěkný parčík. Proto apelujeme na
vedení obce, aby v příštím roce byly tyto úpravy provedeny.
Jaroslav Zobal, člen ČZS
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Příspěvek o práci MS ČČK v Letonicích
Naše organizace i ve druhém pololetí letošního roku nezahálela a podílela
se na řadě akcí v naší obci. Členové MS ČČK se účastnili na rekondičním
pobytu na Prostřední Bečvě v srpnu, kde jsme absolvovali výlet na Radhošť, do
Rožnova a na Horní Bečvu, úspěšný byl konec prázdnin pro děti, také jsme se
zapojili do pochodu čertíků, zpívání pod vánočním stromem.
Navštívili jsme některé letonické občany při příležitosti jejich kulatých
životních výročí. Paní Moudrá tradičně pracuje s dětmi na ZŠ z kroužku se
zdravotnickou tématikou. Na konci tohoto kalendářního roku byla úspěšná
Kateřinská zábava, na kterou se přišlo pobavit více našich spoluobčanů,
k výbornému průběhu večera přispěla i hudební skupina Karel Gott Revival
Morava, kterou představují hudebníci Josef Bouda a bratři Vernerové. Všem
přispěvatelům děkujeme také za hodnotné dárky do tomboly.
Rádi bychom v našich řadách ČČK přivítali i nové členy, pro které by
bylo v činnosti zdravotnické osvěty i v sociální práci zajímavé uplatnění.
Všem obyvatelům Letonic přejeme pěkný závěr roku v pohodě a
vánočních radovánkách a do nového roku přejeme hodně zdraví a štěstí.
Za MS ČČK PhDr. Pavla Kučerová

Zpráva za Myslivecký spolek Letonice, z.s.
Druhá polovina roku je pro myslivce tradičně obdobím společných honů
na drobnou zvěř. V Letonicích jsme v září pořádali dva hony na kachny divoké
ve Vrbkách a na hlavním honě na kachny se ulovilo v jedné leči 93 kusů kachen.
Také jsme v listopadu a prosinci uspořádali tři společné lovy na zajíce a bažanty
pro přátele z širokého okolí. Oproti situaci, která je aktuálně s drobnou zvěří
v naší republice velice bídná, musím konstatovat, že v Letonicích se zaječí a
bažantí zvěři stále daří slušně. Doufejme, že tomu bude i v dalších letech.
Myslivost však není pouze o lovu, jedná se především o péči o zvěř,
kterou myslivci v honitbách mají. Jak zní staré myslivecké pořekadlo, poslední
klas do stodoly, první klas do zásypů, toho se myslivci drží i v dnešní době. Péče
o zvěř zahrnuje zajištění dostatečného množství krmiva na dobu nouze, vlastní
rozvoz a pravidelné přikrmování zvěře. Proto letoničtí myslivci od srpna
navážejí do svých zásypů a krmelců krmení, aby bylo v zimním období co
předkládat drobné a spárkaté zvěři. Nakupuje se ječmen a pšenice, dále krmná a
cukrová řepa, která je důležitým zdrojem dužnatého krmení v době, kdy se
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v polích nenachází dostatečné množství přirozené množství potravy pro zajíce a
srnčí zvěř. Velice nás mrzí, když myslivci tuto cukrovou řepu kupují a
předkládají zvěři do revíru, nedlouho poté přijíždějí občané Letonic a tuto řepu
nakládají do svých aut a odvážejí si ji domů. Myslím si, že není taková nouze,
aby lidé museli okrádat polní zvěř o její potravu. Doufáme, že se to v letošním
roce již nebude opakovat. Děkujeme!
Začátkem ledna bude Myslivecký spolek Letonice pořádat tradiční
Myslivecký ples. Letos se uskuteční v sobotu 19. ledna 2018 v sále Orlovny od
20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela Taburčanka z Dambořic. Tato
kapela hraje, dechovou i moderní hudbu. Pro návštěvníky plesu jsou připravené
slosovatelné vstupenky o hlavní cenu a také tombola. V průběhu večera vystoupí
myslivečtí trubači a bude připraveno dostatečné množství nápojů a občerstvení!
Rádi bychom oslovili i další sponzory, kteří by chtěli podpořit Myslivecký
spolek Letonice, z.s., například cenou do tomboly na Myslivecký ples 19. 1.
2018. Pokud by se někdo takový našel, oslovte některého z členů spolku nebo
přímo mě.
Těšíme se na další společná setkání v Letonicích, ať už na mysliveckém
plese nebo jiné společenské události. Za Myslivecký spolek Letonice Vám
chceme popřát všechno dobré do Nového roku 2019 a pohodové svátky vánoční.
S pozdravem ,Myslivosti zdar“.
Za Myslivecký spolek Letonice, z.s. – Bc. Matěj Pospíšil

Výřad honu 3. 11. 2018
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Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letonice
Dovolte mi vás seznámit s činností SDH Letonice v 2. polovině roku
2018.
SDH Letonice zahájil letní dny akcí pro děti v Hájku, ve spolupráci
s Dámským klubem a ČČK, kde jsme dohlíželi u otevřeného ohně a postarali se
o občerstvení po zdolání stezky. Tropické letní teploty nezabránily jednotce
hasičů se zúčastnit exkurze do Přibyslavi, kde se konala akce s názvem
PYROcar. Tato akce je prezentována jako sjezd historické i současné hasičské
techniky z celé České republiky. Z bohatého programu této akce, bych uvedla
například plnění bambivaku přímo z vrtulníku, dále práci IZS (integrovaného
záchranného systému) při vyproštění osoby z hořícího auta. Všem zúčastněným
členům se akce líbila a odnesli si mnoho nových informací.
Červencové dny patřily vzdělávání zásahové jednotky. Jednotka se zúčastnila
cvičení v bývalém areálu závodu UP Bučovice, kde si vyzkoušela novou
techniku, zejména funkci kalového čerpadla a funkci ventilátoru kouře, který se
používá k odvětrávání zakouřených prostorů při zásahu hasičů.
Dříve než zazvonil na dveře Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Nechyběl ještě
každoroční pochod Čertů a čertic, který byl tradičně zahájen v hasičské
zbrojnici. S nástupem zimního období, bychom chtěli apelovat na občany
Letonic, neboť započala topná sezóna. A to zejména z důvodu, že mnoho požárů
souvisí s topidly, ať už se jedná o plynná, kapalná, na tuhá paliva či elektrické
spotřebiče, a komíny. Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří
nesprávná obsluha topidla a manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých
látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla.
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Povinností
každého majitele objektu je udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu. Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při
celoročním provozu: je 3× ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3× ročně na
kapalná paliva a 1× ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami.
Ale minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík. O revizi a
čištění komína vydá kominík doklad. Pamatujte, že za nezávadný stav komínů
nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. Hasiči mohou za
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špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu
topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.
Zároveň je nutné připomenout, abyste nenechávali zapálené adventní věnce
nebo jiné hořící svíce bez dozoru, protože i to může být jedna z příčin vzniku
požáru.
Na závěr, mi dovolte jménem svým i jménem sboru dobrovolných hasičů
Letonice, vám popřát klidné prožití nadcházejících vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí.
Monika Hrubá, za SDH Letonice

Spolek Slunečnice – děti v pohybu
V průběhu roku 2018 se spolek Slunečnice – děti v pohybu rozrostl o
další členy a v tuto chvíli naší organizaci podporuje 30 členů z řad dospělých i
dětí. Přízeň našich členů ale i nečlenů nás mile překvapila. Proběhly i brigády na
farmě a pár setkání například při opékání beránka.
Tímto bychom chtěli všem poděkovat a popřát pěkné prožití vánočních
svátků, Silvestra a hodně zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce.
V následujícím roce bychom chtěli opakovat některé akce z roku 2018 a
přidat některé další, které by mohly veřejnost také zaujmout. Plánované akce v
roce 2019:
1. 5. 2019
Letoňská kuličkiáda 2019 a petanque, 2. ročník
7. - 8. 9. 2019
Letoňský borec, 1. ročník
V průběhu května a června bychom chtěli pro děti uspořádat opět
minidiskotéku a sportovní odpoledne. Před Vánocemi je plánován ve spolupráci
se spolkem Procyon Živý Betlém. Bude se jednat opět o tradiční kostýmované
představení Tří Králů, divadelní představení dětí a seznámení se se zvířátky z
farmy Slunečnice.
Aktuality budou dostupné na www.slunecnice-letonice.cz, ve skupině
Letonice – život kolem nás na FB případně na nových stránkách www.naseletonice.cz
Slunečnice – děti v pohybu, z.s

Letodiv – divadlo z Letonic
Divadelní kroužek konaný ve spolupráci ZŠ Letonice a ZS Procyon
ukončil svou činnost na závěr školního roku příběhem „Sněhurka a ti ostatní“.
Představení, které se konalo pod barokními klenbami sálu na letonickém statku,
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bylo vydařené, děti se dokázaly za krátkou dobu naučit mnoho veršů i pohybů a
sklidily od diváků zasloužený potlesk.
Léto rychle uteklo a na začátku podzimu jsme se k divadelnímu tvoření
začali scházet znovu, tentokrát jako ochotníci v klubovně Orlovny. První výzvou
bylo secvičení scénky s mysliveckou tématikou pro Hubertskou zábavu,
konanou 3. 11. 201. Při číhané na jelena se dobře bavili herci i diváci.
Ještě ani nestačil doznít potlesk v našich uších a už jsme se začali
připravovat na další divadelní kousek, nyní ze školního prostředí pro 180. výročí
základní školy v Letonicích. Toto úctyhodně dlouhé časové období jsme
ztvárnili v několika scénkách z let 1838, 1890, 1985 a 2015. Nás samotné při
zkouškách často napadaly filozofické otázky, jak moc se přístupy kantor – žák,
žák – kantor, změnily a čím se v současnosti z minulosti nechat inspirovat.
Děkujeme moc, že jsme mohli být aktivní součástí oslav výročí.
Od Nového roku začneme nacvičovat příběh podle televizní předlohy
„Ať žijí duchové“, jeho předvedení veřejnosti by pak mělo být benefičním
divadlem „Pro Jarečka“, potřebného fyzicky a mentálně postiženého chlapce,
který donedávna bydlel se svou rodinou v Komořanech.
Zveme mezi sebe všechny dětské i dospělé nadšence, kteří se budou chtít
přidat a vyzkoušet si novou životní roli. Scházíme se každé pondělí od 17:30.
Jménem svým chci moc poděkovat Aleně Balážové, Renatě Dostálové a Radce
Krontorádové za spoluorganizování ochotnických setkání a tvorbě textů, dětem
za trpělivost, hravost a všem za společnou radost.

Scénka s mysliveckou tématikou
pro Hubertskou zábavu
Ing. Eva Míčová,Ph.D.
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Dámský klub
Dovolujeme si vás seznámit se svojí činností a aktivitami za rok 2018.
Posledního dubna jako tradičně jsme společně se Sborem dobrovolných
hasičů pořádali „Slet čarodějnic“ kdy obcí proletěl houf malých i velkých
čarodějnic a čarodějů kteří přistáli na hřišti, kde zahajují svůj rej tancem za
doprovodu již známých DJ Michala a Michala, za což jim srdečně děkujeme.
Další akcí pro děti byl začátek prázdnin aneb „Za zvířátky do lesa“. Ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem a Sborem dobrovolných hasičů se akce
velice vydařila a děti i dospělí ukázali, co vše o našich zvířátkách z lesa vědí.
V srpnu se vždy loučíme s prázdninami a v letošním roce jsme se společně
s Mysliveckým spolkem rozhodly pro „Karnevalové odpoledne“. Děti se mohly
vyřádit na skákacím hradu, zastřílet si za dozoru dospělých ze vzduchovky a
v neposlední řadě se projet na koních manželů Balážových. Akce se skutečně
vydařila a i počasí nám přálo.
Poté následovala příprava na Kateřinskou zábavu, která se letos opravdu
velice vydařila. Doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i nadále. Účast
byla opravdu velice hojná a reakce za stran občanů byla velice pozitivní.
V prosinci ve spolupráci s Kulturní komisí přišel na řadu již tradiční „Pochod
čertů, čertic a čertíků“. I letos se vydařil a děti po absolvování celého pochodu
dostaly v cíli malý čertovský balíček.
To, ale není vše, co Dámský klub během roku podniká. Každé druhé
pondělí v měsíci se společně scházíme, abychom se seznámily i s akcemi, které
pořádají ostatní organizace. Snažíme se oživit společná setkání: pořádáme
pyžamové i kloboukové párty, tomboly, slavíme narozeniny, společně zažíváme
štědrovečerní večeři (i když s předstihem). I letos jsme měli možnost dostat se i
mimo ČR prostřednictvím povídání Jiřího Příhody, který nás provází formou
videoprojekce po různých zemích celého světa. Povídání je velice poutavé a
tímto bych mu za Dámský klub chtěla ještě jednou poděkovat a pozvat na další
promítání.
Mohla bych pokračovat mnohem dál, ale bylo by to opravdu na dlouho.
Každá z žen, která by chtěla, může za námi přijít a pobavit se. To je ve zkratce
vše z činnosti Dámského klubu. Nezbývá než všem popřát krásné Vánoce a vše
nejlepší do nového roku 2019.
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Za Dámský klub Renáta Zourková

Ohlasy našich čtenářů
Chovejte se tu jako doma, aspoň uvidíme, jak to u vás doma vypadá
Tuhle větu mám v paměti už od dětství. Možná proto, že je v ní veliká
pravda. Kdybychom se chovali všude tak, jako doma, byla by společná
prostranství a okolí celé obce daleko čistější. Doma slouží na odpadky
odpadkový koš, ne koberec nebo prostor pod stolem. Když je tento koš plný,
jdeme ho vynést a nenecháváme odpadky ležet v jeho blízkosti. Psí exkrementy
na dvoře či v zahradě uklízíme, aby se z prostoru pro vlastní užívání, pěstění či
rekreaci nestalo „zaminované“ pole. Učíme naše děti, co se doma smí a co ne.
Nikdo by nebyl nadšený, kdyby jeho dítko s kamarády zničilo nový ratanový
nábytek nebo polámalo větve ovocných stromů.
Navrhuji vnímat naši vesnici jako jednu velkou společnou zahradu. Je
přece důležité, co nás obklopuje, jak na nás prostředí, ve kterém trávíme
podstatnou část života, působí. Prosím, nebuďme líní a dělejme si Letonice
krásnější.
Ing. Eva Míčová, Ph.D.

Poděkování
V Letonicích proběhla v naší škole v sobotu 15. 12. 2018 významná akce,
a to oslava 180. výročí jejího založení. Na tuto oslavu byli mimo jiné pozváni i
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zástupci organizací a spolků v naší obci. Já osobně jsem se zúčastnil za
organizaci zahrádkářů.
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu ZŠ, pod vedením paní
ředitelky Mgr. Tamary Kuchtové, který organizačně zvládl tuto náročnou akci
velmi dobře, a proto od zahrádkářů mají všichni za 1!!
Miroslav Skoupý za ČZS

Volby 2018
Volby 2018 konané 5. a 6. října 2018 přinesly Letonicím některé změny
v zastoupení občanů na obci. Dovolujeme si v tomto čísle Letonického
zpravodaje uvést jmenovité složení zastupitelstva a výborů.
Starosta:
Místostarosta:

Ing. Jiří Skokan
Ing. Eva Míčová, Ph.D.

Zastupitelé: Ing. Adam Bartoník, Ing. Petr Lokaj, Ing. Martin Šmedek,
Ing. Jiří Pospíšil ml., Ing. Jiří Pospíšil st., Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.,
Miloslav Zachoval, Renáta Zourková, Dis., Vladislav Zouhar
Finanční výbor:
předseda
členové
Kontrolní výbor:
předseda
členové
Kulturní výbor:
předseda
členové

Ing. Martin Šmedek
Ing. Miroslava Lefnerová, Ing. Jiří Pospíšil
Michal Skoupý, Vladislav Zouhar
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ing. Adam Bartoník, Jaroslav Bartoník
Mgr. Miluše Hálová, Jan Ježorek
Renáta Zourková, Dis.,
Mgr. Vojtech Baláž, Ilona Ficová, Dušan Halouzka
David Hanák, Marie Hrubá, Margita Klimešová
Radek Knesl, Alena Šmedková
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Děkujeme všem, co se na chodu obce podíleli v minulém volebním
období a nám všem aktuálně mnoho elánu a dobrých nápadů pro Letonice a
jejich okolí.

Výše poplatků na rok 2019
TKO
Pes
Nájem z obecních pozemků
Stočné „C“
Stočné „A,B“

450,- Kč/osoba/rok
150,- Kč/pes/rok
0,30 Kč/m2/rok
směrné číslo 36 m3/os/rok, cena 34,- Kč,
včetně 15% DPH, za m3
cena 34,- Kč včetně 15% DPH za m3

Knihovna Letonice – „Můj příběh“
Knihovna v Letonicích si (nejen) pro své pravidelné čtenáře připravila na
rok 2019 projekt „Můj příběh“. Půjde v něm o možnost dobrodružné cesty
tvoření své vlastnoručně vyrobené, napsané, ilustrované i odprezentované knihy.
Projekt bude rozdělen do čtyř na sebe navazujících částí, které povedou
zkušení lektoři. Budoucí autoři si nejprve zkusí vazbu knihy, lepení a zdobení
obalu. Navazovat bude to hlavní – psaní příběhu, možnosti, styly, nápověda
přímo od spisovatele. V dalším kroku přijde na řadu ilustrátorství, originální
doprovod textu obrázkem a v tom posledním krůčku se budeme těšit na
prezentaci vytvořených knih, četbu úryvků a předávání zkušeností.
„Můj příběh“ je určen pro ty, kteří už si nechtějí psát a kreslit do šuplíku.
Je určen všem bez rozdílu věku. Těšíme se na Vás nejpozději v březnu
v knihovně Letonice.
Ilona Ficová a Eva Míčová

Řezbářská dílna zakončila rok s Tvořivým venkovem
Třetí adventní neděli jsme na Procyonu zakončili projekt Tvořivý venkov
pro rok 2018 řezbářskou dílnou. Přijeli za námi zkušení a velmi sympatičtí
lektoři z Hanušovic a díky nim jsme si mohli vyzkoušet za přítomnosti
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všeobklopující vůně dřeva řezbářské dovednosti. Dospělí měli možnost
zpracovávat dřevo motorovou pilou a sekerou, další pak dlabali dláty mísy a
sošky, děti malovaly na dřevo obrázky. Vládlo nadšení a chuť dát kusu dřeva
konkrétní tvar. Práce se dřevem byla jednou z aktivit, které byly obsahem
projektu. Dalšími bylo točení na hrnčířském kruhu, šití dekorací, tvoření
vánočních ozdob a tvoření z pedigu.
Daniela Pospíšilová

JUBILANTI ROKU 2019
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 2019 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:
podatelna@letonice.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 2018
Narození
Úmrtí

6
6

Sňatky

6

Počet obyvatel v obci k 15. 12. 2018 – 1401 osob.
Lenka Liberová, matrikářka
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2019
19.1.
2.2.
2.3.
30.4.
1.5.
8.5.
12.5.
26.5.
1.6.
14.-16.6.
22.6.
31.8.
7.9.
9.11.
23.11.
1.12.
7.12.
11.12.
21.12.

Myslivecký ples
Obecní ples
Tradiční ostatky
Slet čarodějnic
Prvomájové dopoledne na hřišti TJ Letonice
Vycházka na Větrníky
Den matek
Dětský den
Rybářské závody
Antonínské hody
Zahájení prázdnin – akce pro děti
Ukončení prázdnin
Letoňský borec
Hubertská zábava
Kateřinská zábava
Rozsvícení vánočního stromu – vánoční jarmark
Pochod čertíků
Česko zpívá koledy
Živý betlém

Další plánované akce, ke kterým bude termín doplněn: květen – výlet
s ČČK, výlet Floria Kroměříž, open-air divadlo na Myslivně, červenec – 100 let
výročí TJ Sokol, srpen – Letní noc, říjen – setkání se staršími občany, divadlo
v obecním domě, výlet Flora Olomouc

25

Výstava betlémů v místní knihovně

Vánoční jarmark a vystoupení dětí z MŠ
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Krásné Vánoce plné pohody a do Nového roku mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti přeje
Obecní úřad a redakční rada Letonického zpravodaje
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Pozvánka

Živý betlém
Sobota 22. 12. 2018 – 15:30 v areálu ZS Procyon
uzavře adventní setkávání v naší obci.
Jste srdečně zváni.

LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce
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