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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět Vás vítám prostřednictvím Letonického zpravodaje v parném létě.
Rok se nám přehoupnul do své druhé poloviny. V polovině se většinou hodnotí,
co se podařilo a co je potřeba ještě dotáhnout nebo zlepšit. Ve škole polovina
kalendářního roku znamená velké hodnocení, protože končí školní rok. Většina
je jistě se svými výsledky spokojena a ti, jejichž úsilí nestačilo na dobré
známky, jistě udělají všechno pro to, aby to další bilancování bylo mnohem
úspěšnější.
Ve zpravodaji, který je tentokrát trochu rozsáhlejší, najdete informace o
dění v obci, o historii spojené s naší vískou a manželé Balážovi vás krásně
zpracovaným článkem upozorní na naši přírodu, kterou často nevnímáme.
V současném volebním období spravuje obec 11-ti členné Zastupitelstvo
obce, Rada obce byla usnesením minulého ZO zrušena. Z mého pohledu to
nebyl dobrý počin. ZO se nyní schází v kratších intervalech, usnesení jsou
vyvěšována na Úřední desce a elektronicky na webových stránkách obce. Část
informací je zveřejňována prostřednictvím místního infokanálu.
ZO se zaměřilo na provedení inventarizace a ocenění pozemků,
aktualizaci pachtovních smluv, směny a prodeje pozemků v bývalém
zemědělském areálu. S tím souvisí příprava realizace dalších společných
zařízení, zřízení místa pro kompostování a rovněž např. řešení parkovacích míst
pro nákladní automobily. Tomuto se zodpovědně věnuje místostarostka a tímto
jí děkuji za kus odvedené práce. Někteří jste postřehli, že začátkem roku jsme
byli okolnostmi donuceni uzavřít novou smlouvu s RESPONO, a.s. Tato
společnost po 10 letech zdražila svoje služby, dá se říci z objektivních důvodů.
Dostávám často dotazy na prodej stavebních pozemků v nově budované
lokalitě Horany. Zde je vybudován rozvod elektrické energie, řad splaškové a
dešťové kanalizace, vodovod a plynovod. S majiteli většiny soukromých
pozemků je podepsána smlouva o úpravě vzájemných vztahů při budování
přípojek. Nyní se zpracovává projekt na úpravu dopravní infrastruktury a
zajištění jejího povolení. Termín vydání pravomocného stavebního povolení lze
předpokládat v I. čtvrtletí příštího roku. Teprve po tomto lze pozemky prodávat.
Na kolaudaci čeká po dokončení úprava ulice Dražovská. Zde bude ještě
instalováno zábradlí kolem chodníku pro pěší v zatáčce. Byla započata oprava
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sprch v tělocvičně ZŠ a je dokončováno zateplení stropu v průjezdu domu v ul.
U Zbrojnice 53. Projekčně je rozpracována další etapa opravy kanalizace a
chodníků ul. Nová, úprava a modernizace sociálního zařízení v MŠ, zateplení a
oprava fasády ZŠ. Tyto stavební akce jsou v plánu uskutečnit ještě v tomto roce.
Po obdržení přidělené dotace bude započato s rekonstrukcí a zakonzervováním
sochy sv. Jana Nepomuckého. Soše se po létech vrátí prvky, které byly
odcizeny. Péčí farnosti je dokončována rekonstrukce márnice a připravuje se
oprava další části hřbitovní zdi. Dále máme ještě v plánu na letošní rok provést
opravy části místních komunikací speciální technologií, která by měla zaručit
kvalitu.
Zastupitelstvo schválilo záměr koupě domu č.p. 95 v ulici Josefa Rotrekla
(cílem je zajistit vysušení štítu jeviště a získání zázemí pro kulturní sál, popř.
klubovny). Dalším záměrem je zakoupení objektu č.p. 326 na ulici 1. máje. Toto
místo je strategickým svojí polohou ve středu obce, pokud se podaří koupě
dojednat, je možné např. využití k umístění kontejnerů na odpad ve dvoře a
budovu využít ke zřízení služeb, pronájmu, atd. Od diskutované koupě domu
č.p. 26 na ulici 1. máje bylo upuštěno.
Obec rovněž připravuje zadržování a využití dešťových vod pro sociální
zařízení v budově ŽS.
Zastupitelé schválili finanční příspěvek na dalšího pedagogického
pracovníka naší školy ve výši 0,59 úvazku. Cílem je zkvalitnění výuky ve
sloučené třídě, toto opatření bude bezpředmětné za 2 roky.
Téměř v každém zpravodaji je zmínka o parkování. Toto se stává
problémem nejen u nás, ale je to i časté téma na setkání starostů. Žádám řidiče,
aby dodržovali platné dopravní předpisy a o trochu ohleduplnosti. Parkování
vozidla tak, že brání vstupu do domu nebo chůzi po chodníku je častým jevem.
Prosím, dodržujte pravidlo „CHODNÍKY JSOU PRO CHODCE“.
Chci ještě poděkovat těm z vás, kteří si udržujete pořádek u domu, kosíte
trávu a není vám lhostejný nepořádek na veřejném prostranství. Velké
poděkování patří účastníkům akce “Ukliďme Česko“. Dík rovněž Pavlu
Kohoutkovi na nezištnou opravu fasád obecních budov (po vandalech). A
hodové chase za pěkné provedení Antonínských hodů.
Dětem i vám dospělým přeji příjemné prožití letních měsíců a načerpání
nových sil do dalších dnů. Přejme si, aby v klidu a pohodě proběhly i všechny
letní akce, které se budou v obci konat.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce
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Muži z Letonic v I. světové válce
V uplynulém roce jsme oslavili 100 let vzniku a trvání České, původně
Československé republiky. Na troskách rakousko-uherské monarchie v době
doznívání I. světové války začali českoslovenští politici v exilu prosazovat
vznik samostatného Československa. K tomuto přispívaly krajanské spolky a
vojáci české a slovenské národnosti, především legionáři. Mnozí z nich za naši
svobodu položili život a slavného 28. října 1918 se nedočkali. Z naší obce do
válečných událostí bylo ve dvou mobilizačních vlnách povoláno 224 mužů.
Z války se jich nevrátilo 36. Mnozí se zúčastnili nejstrašnějších bitev a
18 občanů se vrátilo v uniformách ruských, francouzských a italských
legionářů. Tímto měla I. sv. válka pro naši obec větší následky než události po
roce 1939.
Seznam mužů, účastníků války, lze v mnoha případech dohledat. Za
zvláštní zmínku stojí rodáci z Letonic Bohumil Záleský, nar. 1889, absolvent
fakulty stavebního inženýrství, který se vrátil v hodnosti podplukovníka
pěchoty a který zůstal sloužit v armádě. V roce 1945 se aktivně zapojil do
osvobozování Brna, v roce 1946 odešel do výslužby. Plukovník in memoriam
František Hála, nar. 1895, vystudoval gymnázium a po dvou semestrech PF
Karlovy university byl odveden do války. Absolvoval několik vojenských
škol, velel setnině legií a vrátil se v hodnosti kapitána po ruské anabázi do
vlasti jako jeden z posledních.
Zůstal sloužit v armádě a jako důstojník generálního štábu prošel řadou
vysokých funkcí. Po okupaci v roce 1939 se zapojil do odboje v rámci Obrany
národa. Později odešel do Francie a postupně se dostal do Velké Británie, kde
působil ve skupině ministerstva národní obrany čs. exilové vlády. Po návratu
do vlasti byl povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 1949 byl z politických
důvodů propuštěn z armády a nespravedlivě odsouzen k dlouholetému trestu
odnětí svobody. Zemřel v roce 1962 a v roce 1990 byl soudně rehabilitován.
Seznam mužů z naší obce, kteří prošli bojišti Velké války, je zveřejněn
na jiném místě Zpravodaje.
Zpracoval Jiří Skokan
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Z kroniky obce – vzpomínka
Dne 4. října 1945 havarovalo na pohraničním pomezí Letonic a
Bohatých Málkovic nad Větrníky vojenské letadlo typu Siebl 204-C3.
Katastrofa byla hrozná. Trup letadla, jakož i v něm sedících osob, byl roztrhán
a rozmetán v okruhu více jak sto metrů. V letadle, dle zjištění, bylo 8 osob,
všichni muži a vojíni.
Toto je zestručněná informace o události, jak je popsána
v Obecní kronice. Místo havárie bylo, jak je v těchto případech obvyklé,
uzavřeno a řádně “uklizeno” od veškerých pozůstatků havárie. I ve vojenském
archivu není mnoho materiálů. Jistě, jde o neštěstí se ztrátou životů, jakých
bylo mnoho. Na palubě letadla cestovali: Mjr. František Doležal, DSO DFC příslušník RAF, pilot, velitel čs. stíhací skupiny WING, pozdější velitel letky
310. stíhací perutě RAF, Mjr. Josef Forman, npor. Ing. Stanislav Tvrdík, npor.
Vladimír Spurný, por. Josef Kuhn DFM –
pilot 331. perutě RAF, ppor. Vratislav Sajver,
pilot 311. perutě RAF, rotný Alois Strouhal,
radista 311. perutě RAF a svobodník
František Lacina.
Dne 18. října 2018 navštívila Letonice
neteř mjr. Doležala, která hledala místo jeho
skonu
v Bučovicích, jak je uvedeno v hlášení o
havárii. DOLLY, jak mu přezdívali, se svými
bojovými úspěchy řadí mezi významné čs.
piloty RAF. Byl absolventem strojního
inženýrství, po té vojenské letecké akademie,
vynikal znalostmi historie, filosofie, umění a
byl úspěšný sportovec, vojenský letec do
r. 1939. Poté odešel bránit republiku,
Mjr. František Doležal
po různých bojových peripetiích se stal 11.1.1942 velitelem 310. bombardovací
perutě. Jeho bojovým druhem byl např. genmjr. František Faitl. Lze říci, že mjr.
Doležal byl jedním z nejdůležitějších Čechů v RAF.
Z literatury i osobního vyprávění generála Bočka byl mjr. Doležal
uznávaným velitelem nejen z důvodu mistrovské pilotáže, odvahy, disciplíny,
ale též pro svůj postoj k podřízeným, kterým dokázal těžké chvíle v Anglii
zpříjemňovat českými a moravskými společenskými akcemi. V tomto roce,
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14. září, by se dožil 110 let. Je škoda, že obyvatelům Bohatých Málkovic se
nepodařilo uskutečnit záměr ze 70. let, postavit na místě havárie památníček.
Tento záměr se i mně nepodařilo přes sliby některých okolních obcí realizovat
v tomto roce. Vzdejme čest zahynulým pilotům a mjr. Doležalovi alespoň touto
vzpomínkou.
Jiří Skokan

Život a dílo kněze a architekta Domenica Martinelliho na panství
zkřížených leknínových listů a modré růže
11. září 2018 uplynulo 300 let od úmrtí
italského kněze a mimořádně nadaného
barokního architekta Domenica Martinelliho,
který zanechal významné tvůrčí stopy
v Letonicích i na dalších místech v České
republice. Vzdejme poctu jeho géniu.
Připomeňme si jeho život, vzdělání a tvůrčí
aktivity zejména v období let 1690-1705, kdy
pracoval na slavkovském panství dvou
zkřížených leknínových listů v červeném poli a
modré růže na zlatém pozadí, symbolů
původního znaku v erbu Kouniců, pod správou
Dominika Ondřeje I. hraběte z Kounic.
Domenico Martinelli se narodil jako druhorozený (ze 4 bratrů a 2 sester)
rodičům Paolinovi Martinellimu a Chiaře, roz. Pallaviciniové, 30. listopadu
1650 v Lucce (severně od Pisy v Toskánsku). Své první vzdělání geometra a
zeměměřiče získal u otce. Po otcově smrti a po vzoru svého staršího bratra se
dal na duchovní dráhu; byl vysvěcen na kněze v roce 1673. Práci geometra a
zeměměřiče se však věnoval i nadále. V této době se zajímal o architektonické
studie a vytvářel první autodidaktické náčrty.
V roce 1678 se přestěhoval do Říma a v letech 1678-1690 se plně věnoval
studiu architektury na Akademii sv. Lukáše (Accademia di San Luca). Již v roce
1679 se na akademii zúčastnil architektonické soutěže a získal první cenu.
V průběhu studia byl akademií vyzván k pedagogické činnosti; přednáškám se
věnoval od roku 1683 až do roku 1690, než přesídlil do Vídně. V roce 1688 byl
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kaplanem kostela sv. Martiny a sv. Lukáše, který patřil akademii. V tuto dobu
již vytvářel menší architektonické projekty.
V roce 1690 se Martinelli přestěhoval do Vídně a v Zaalpí setrval
převážnou většinu svého dalšího života až do roku 1705, kdy se do Itálie
definitivně vrátil, pomineme-li jeho krátký návrat do Říma v letech 1699-1700.
Zde vznikla jeho četná díla a projekty – městské a zahradní paláce pro šlechtické
rody hraběte Harracha, Kounice, Liechtensteina, rodu Obizzi, Strattmannů,
Černínů a jiných. Obstál i vůči svým největším konkurentům Johannu Lukasi
von Hildebrandtovi a Johannu Bernhardu Fischerovi z Erlachu (von Erlach).
Zde také našel svého nejdůležitějšího zadavatele a mecenáše hraběte Dominika
Ondřeje Kounice.
Kolem roku 1691-1694 začínaly jeho architektonické práce pro
slavkovské panství Kouniců: Letonice – kostel sv. Mikuláše (1693-1699) a
hospodářský dvůr – portál (1693-1695), Bánov – kostel sv. Martina (16921699), Rousínov – kostel sv. Maří Magdalény (1699-1702) a další. V roce 1692
navázal první kontakty s Prahou s hrabětem Václavem Adalbertem Šternberkem
(Šternberský palác). V této době přebíral některé projekty Enrika Zuccalliho a
sám je upravoval a vedl; začala jeho spolupráce se stavebním mistrem Antoniem
Rivou.

Od konce roku 1694 doprovázel Domenico Martinelli hraběte Dominika
Ondřeje Kounice na jeho diplomatické misi císařského vyslance v Holandsku,
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cesty využíval ke studiu tamních architektonických zvláštností (mlýnů,
pivovarů, cihelen aj.), které chtěl později využít pro hraběte Kounice, jež
projevoval zájem zbudovat ve Slavkově u Brna textilní manufakturu a
hospodářství svého panství vylepšit dalšími technickými zařízeními a objekty.
Během tříletého cestování s Dominikem Ondřejem byl Martinelli v neustálém
kontaktu se stavebními mistry ve Vídni a na Moravě.
V letech 1695-1696 připravil sérii plánů pro úpravu a výstavbu zámecké
rezidence ve Slavkově u Brna. Začala jeho spolupráce se stavebním ředitelem
panství Johannem Georgem Bitterpfeilem, který se stal pečlivým ochráncem
Martinelliho architektonického umění až do své smrti v roce 1732.
Po návratu do Vídně v roce 1698 již Domenico Martinelli v tomto městě
neobdržel žádnou novou zakázku. I když se převážně věnoval práci pro
Dominika Ondřeje Kounice a jeho panství (především na Moravě – okolí
Slavkova, Uherský Brod aj.), dostal zakázky i od knížete Johanna Adama
Liechtensteina ve Valticích, Lednici, na zámku v Úsově či na „Nový zámek“ u
Lanškrouna.
Roku 1699 do léta 1700 se Martinelli krátkodobě věnoval pedagogické
činnosti v Římě na Akademii sv. Lukáše. Ve druhé polovině roku 1700 se vrátil
zpátky do Vídně a středem jeho práce byly opět plány pro Dominika Ondřeje
Kounice.
V letech 1700–1705 pracoval v plné tvůrčí síle: vznikly jeho projekty pro
Prahu (Martinicové, Kolowratové), věnoval se výstavbě slavkovského zámku,
uherských statků i drobným sakrálním stavbám např. ve Velkém Ořechově,
návrh kaple sv. Urbana ve Slavkově aj. Je známá i jeho poradenská činnost při
stavbě premonstrátského kláštera v Hradisku u Olomouce. Jeho aktivity však
byly narušeny v lednu 1705 úmrtím Dominika Ondřeje Kounice.
Smrtí Dominika Ondřeje Kounice ztratil Martinelli v této době již svého
jediného zadavatele a podporovatele. K návratu do Luccy došlo až na podzim
roku 1705. Od roku 1706 působil (ale pouze přerušovaně) jako pedagog na
Akademii sv. Lukáše v Římě. V této době již neměl mnoho zadavatelů a
vytvářel jen menší plány.
V roce 1716 se Domenico Martinelli vrátil s podlomeným zdravím zpět
do rodné Luccy a žil zde v bolestech postupující nemoci. V této době již
pracoval velmi zřídka. Roku 1718 se jeho zdravotní stav zhoršil a v září musel
podstoupit chirurgický zákrok. Operaci však přežil jen o pár dní a 11. září 1718
nemoci v útrapách podlehl. Historici té doby uvádějí, že Domenico Martinelli
byl pohřben ve velkém zármutku v kostele svatých Paolina a Donata v Lucce.
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Architektonický genius Domenica Martinelliho setrvává po staletí. Jeho
typ i styl architektonické tvorby prověřil čas; jeho umírněný římský akademický
projev oslovuje i dnešního návštěvníka či pozorovatele. Tradičně se uvádí, že
Domenico Martinelli nepatří k těm největším architektům doby baroka. Bylo by
však na škodu opomíjet jeho drobné objekty, které sloužily a dosud slouží
množství „obyčejných“ lidí, ale také jejich tvůrce – architekty, projektanty,
stavební mistry i neznámé zedníky.
Neměli bychom zapomínat, že tyto stavby ve své historii ovlivnily a stále
ovlivňují tisíce návštěvníků a napomáhají společnosti svojí řečí formovat nejen
ducha, ale i intelekt. Patří k našemu kulturnímu dědictví a měly by zůstat
uchovány a chráněné pro další generace.
Zdeněk Lokaj, Brno

Hurá, prázdniny!
Dříve než všichni odjedeme na prázdniny, chtěli bychom vás seznámit
s tím, co jsme prožili během druhého pololetí školního roku 2018/2019.
Krásný vánoční čas jsme si připomněli ještě v lednu žesťovým koncertem
v místním kostele. Výtvarné umění nám přiblížil ilustrátor knih pan Adolf
Dudek. Při jeho vyprávění děti nejen poslouchaly, ale také se aktivně zapojily.
Krásu vážné hudby jsme si připomněli při koncertě žáků hudebního oboru ZUŠ
Bučovice.
V únoru nás přišli navštívit předškoláci z mateřské školy. Prvňáčci je
seznámili s tím, co všechno se během několika měsíců naučí, na chvilku jim
„půjčili“ své lavice a ukázali prostředí třídy. Žáci si připomněli rčení „Pes
nejlepší přítel člověka“ při přednášce „Život se psem“ (canisterapie). Abychom
se trošku protáhli, zacvičily si děti při ukázkové hodině fotbalového oddílu a ty,
kterým se cvičení hodně líbilo, se přihlásily do sportovního týmu.
Trochu legrace jsme si užili 1. dubna při akci „Škola naruby“, při které si
žáci a učitelé vyměnili role. Bedlivě jsme naslouchali přednášce, kterou si pro
nás připravil kolektiv zaměstnanců Policie Vyškov. Tématem byla bezpečnost a
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chování v silničním provozu. Tyto informace jistě využijeme o prázdninách.
Tradiční vystoupení žáků u pomníku při příležitosti osvobození obce se
tentokrát zúčastnili kromě žáků 4. třídy i žáci 1. třídy.
Při sběru papíru jsme si uvědomili, jak je důležité třídění odpadu pro naši
planetu. Povídali jsme si také o možnostech dalšího využití tříděného odpadu –
recyklaci. Všem maminkám k jejich svátku jsme zazpívali, zarecitovali a
poděkovali při vystoupení v Obecním domě.
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili několika výtvarných soutěží a
školní pěvecké soutěže. V měsíci červnu děti absolvovaly plavecký výcvik ve
Vyškově. Na závěr školního roku jsme se rozloučili s žáky 5. třídy a společně
jeli na výlet na zámek Budišov a Dalešickou přehradu.
A ještě vám musíme napsat o jedné důležité události tohoto školního
roku. PIRÁTI Z KARIBIKU NEBO Z LETONIC? Ve dnech 27. až 31. května
jsme absolvovali zážitkový pobyt v přírodě, tentokrát na novém místě –
v Nesměři nedaleko Velkého Meziříčí. Jaké to bylo překvapení, když náš
přivítali Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann a Davy Jones, tedy
PIRÁTI Z KARIBIKU (v podání skvělých animátorů)! Děti z Letonic se
proměnily v piráty. Na dva týmy čekala spousta nástrah v podobě dovednostních
i vědomostních her, plavbě na raftu, lezení na lanech v lese mezi stromy, střelby
z paintballových pušek… Až se za pomoci Jacka Sparrowa podařilo objevit
truhlu, kde bylo uzamčeno srdce Davyho Jonese! Malí piráti truhlu pečlivě
střežili, přelstili Davyho Jonese, kterého pomocí společné říkanky „Spinkej,
spinkej…“ uspali a získali od truhly klíč. Nejprve sice chtěli srdce Davyho
Jonese probodnout, ale poté, co jim slíbil, že už nikdy nevypustí na lidi Krakena,
mu odpustili a v truhle naši poklad – spoustu sladkostí! Náš zážitkový pobyt
v Karibiku nás naučil spolupracovat v týmu, pomáhat slabším i sobě navzájem a
pocitu, jak sladké může být odpuštění…
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a dospělým pěknou dovolenou.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice

Ze života MŠ
Kolotoč se stále točí,
školní rok pomalu končí,
prázdniny na nás čekají,
sluníčko, voda lákají.
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Ale než se naplno pustíme do všech letních radovánek a rozjedeme se na
dovolené do různých koutů světa, ohlédněme se za uplynulým pololetím
v MŠ, které bylo nabité akcemi.
Hned v lednu jsme se rozhýbali sportovním dopolednem, ke kterému
nás inspirovaly zimní sporty. Za povzbuzování kamarádů jsme se projeli na
lyžích, bobovali a hráli hokej. V únoru nás pak čekalo povídání o pejscích. Ti
k nám zavítali z Vyškovské Piafy. Dozvěděli jsme se, jak pomáhají dětem i
dospělým a pohráli jsme si s nimi. Předškoláci navštívili kamarády v ZŠ, aby
se podívali, co je od září čeká. Členky místního Českého kříže nám ukázaly,
jak se ošetřují různá zranění a na závěr měsíce jsme se přestrojili za princezny,
zvířátka a superhrdiny a užili si karneval plný legrace se vším, co k němu
patří.
Březen se již tradičně nesl ve znamení knih, a tak nám před spaním
přišly číst maminky, tatínci i babičky. Nechyběla ani návštěva místní
knihovny. Na konci měsíce jsme se při besedě s místním včelařem dozvěděli
něco o chovu a užitečnosti včel.
Duben byl ve znamení bezpečnosti, a tak jsme si na besedu pozvali
odborníky. Navštívili nás profesionální hasiči z Bučovic s ukázkou techniky a
policisté z Vyškova, kteří předvedli svou techniku. Pro odlehčení jsme
uspořádali pro děti Čarodějnický rej s úkoly, které děti hravě splnily.
V květnu jsme maminkám předvedli nacvičené pásmo a předali dárek
od srdíčka. Na besedě o přírodě jsme se dozvěděli, jak a kde žijí různá zvířátka
jako například raci nebo hadi. Na výletě v Brněnském planetáriu jsme
s nadšením prozkoumali hvězdnou oblohu se všemi planetami a souhvězdími.
Samozřejmě jsme nezapomněli oslavit Den dětí, a tak jsme si na zahradě dali
buřt a zasoutěžili si.
V červnu jsme objevovali krásy v okolí Letonic při vycházkách
k rybníku a do lesa. Naše předškoláky jsme pasovali do role budoucích
prvňáčků a rozloučili se vystoupením pro rodiče.
Další školní rok je za námi, a že to byl rok plný rozmanitých
dobrodružství. Je na čase si odpočinout a nabrat síly na ten další. Pěkné
prosluněné prázdniny přeje
Kolektiv MŠ
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Vážení spoluobčané,
Předem mého referování o dění v TJ bych vám rád na úvod popřál
krásné a prosluněné léto, plné příjemných zážitků a okamžiků, strávených se
svými rodinami a přáteli. Hlavně bych chtěl popřát našim dětem, aby jim
prázdniny neuběhly příliš rychle a veškeré jejich zážitky se jim vryly do
paměti, aby měly v dospělosti na co vzpomínat. Navíc naše organizace
oslavila v tomto roce 100 let od svého vzniku.
Nám tento hektický půlrok utekl jako voda. Po podzimním propadáku u
A mužstva jsme po výměně trenéra doplnili tým o naše mladé kluky a
angažovali trenéra pana Eduarda Suchánka ml., což se ukázalo jako správné
řešení - náš tým na jaře šlapal jako hodinky. Po 7 bodech z podzimu jsme
uhráli na jaře 27 bodů a skončili jsme na konečném – 8. místě, což znamenalo
naši záchranu. Tímto bych chtěl všem hráčům moc poděkovat za to, co na jaře
předvedli. A to se A tým dostal ještě do finále okresního poháru, kde sice
prohrál, ale bylo to díky tomu, že náš program byl hodně nahuštěný.
B-mužstvo skončilo v polovině tabulky a odvádělo stabilní výkony,
odvíjející se od posilnění A – mužstva. Přípravka po počátečních slabších
výkonech v závěrečné skupině ale dost zabrala a je radost se na ně dívat.
Volejbalisté se dál starají o svůj areál na koupališti, pořádali několik brigád na
údržbu s docela hojnou účastí. Vzniklo nám tu mužstvo amatérských
volejbalistek a volejbalistů, kteří si chodí pravidelně zahrát jen tak pro radost.
Tímto bych chtěl pozvat vás, kdo byste měl zájem o tento sport na této úrovni,
ať se přihlásí u pana Ježorka, určitě nikoho neodradíme.
Stolní tenisté také navýšili svoje stavy. Ve svojí skupině uhráli střed
tabulky, což po postupu málokdo čekal a zatím se jim také daří. To je ohledně
sportování v našem oddíle vše.
Mám ještě jednu milou povinnost – chtěl bych poděkovat všem, kdo se
podíleli na organizování tradičních Antonínských hodů. Hlavně musíme udělit
velkou pochvalu našim stárkům, kteří absolvovali rozhodně náročný víkend.
Byla velká radost se na ně dívat.
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A ještě závěrem jedna věc, která se nám moc nelíbila. Máme kulturní
výbor, který koordinuje všechny akce neziskových organizací i obce, aby se
akce vzájemně nekřížily a jeden druhému tím pádem neubíral na účasti. Letos
nám to nějak neklaplo, ale doufáme, že to byla jen nešťastná shoda a ne nějaký
naschvál. Na naši spolupráci to totiž nevrhá nejlepší světlo.
V neděli 30. 6. 2019 jsme společně oslavili 100. výročí založení
tělovýchovy v Letonicích.

Výstava ke 100. výročí založení TJ

Zápas TJ Letonice vs.
Mercedes Team Petra Švancary

Za TJ Michal Mihalík

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Z činnosti MS Letonice v prvním pololetí roku 2019
Myslivci v Letonicích začali rok 2019 přípravami na Myslivecký ples,
který se uskutečnil v sobotu 19. ledna 2019. Letos poprvé v sále Orlovny. Pro
všech 220 návštěvníků, kteří zavítali na náš ples, hrála kapela Taburčanka
z Dambořic a bavila hosty až do ranních hodin. Zvěřinové menu bylo
podáváno v prvním nadzemním podlaží, v kavárně a na výběr byl zvěřinový
guláš nebo srnčí pečínka s pečivem a nakládanou zeleninou. Ten, kdo si
zakoupil lístky do tomboly, čekal před půlnocí na losování. V tombole se sešlo
díky sponzorům a členům mysliveckého spolku, kterým tímto ještě jednou
děkujeme, přes 120 cen. Větší část byla vydána formou přímých výher a
kolem půlnoci bylo losováno dvanáct hlavních cen, mezi kterými byl kolouch
jelena evropského, divočák, dva kusy srnčí zvěře a další hodnotné dary.
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Poslední hosté opustili sál Orlovny před druhou hodinou ranní a spokojeně se
odebrali ke svým domovům.
Brzy po mysliveckém plese jsme začali plánovat první letonické
Zabijačkové hody, které proběhly 16. února v areálu Cihelna. Návštěvníci
vepřových hodů na Cihelně mohli ochutnat zabijačkovou polévku, dále ovar a
vařené vnitřnosti, byly připraveny jitrnice a jelítka, domácí tlačenka a
v kuchyňce se vydávala pravá zabijačková omáčka. Chtěli jsme být realisté a
připravili jsme pro návštěvníky, podle nás, přiměřené množství zabijačkových
specialit. Ale množství lidí, které vepřové hody nalákali a kteří došli do
mysliveckého areálu, nám vyrazil dech. Jitrnice s jelítky byly pryč do 40 minut
a tlačenky do hodiny. Tímto se omlouváme všem, na které se nedostalo, ale
bereme si z toho ponaučení a příští rok zkusíme laťku posunout zase o kousek
výš.
Stejně jako v minulých letech je začátek měsíce dubna ve znamení
úklidu krajiny. Díky iniciativě Ukliďme Česko jsme získali pytle na odpadky,
které jsme v sobotu 6. dubna naplnily nepořádkem, který byl posbírán
především na Bandošu, ale i kolem nové nádrže za areálem bývalého JZD a
kolem PROCYONu. Akce na úklid nepořádku se účastnili členové Orla,
jednoty Letonice, dále členové PROCYONu a Mysliveckého spolku Letonice.
Sešlo se celkem 25 lidí, z toho bylo jedenáct dětí do 15 let. V této sestavě se
podařilo posbírat 12 pneumatik a odhadem 1,5 tuny odpadu!! Jsme rádi, že se
tato akce v Letonicích stala už tradiční.
Koncem měsíce května, stejně jako v letech minulých, se dovezly mladé
kachny divoké a byly vypuštěny na vodní plochu do Vrbek. Členové
mysliveckého spolku se o ně starají podle rozpisu služeb každý den. Prosíme
všechny návštěvníky rybníku ve Vrbkách, aby se snažili dodržovat klid
v okolí, nerušili zvěř, nevenčili zde své psy a nevstupovali na ostrůvek, kde
jsou kachňata přikrmována. Děkujeme za ohleduplnost.
V průběhu prvních šesti měsíců roku 2019 proběhla změna ve statutárním
orgánu Mysliveckého spolku Letonice, z.s. Výbor spolku je nadále pětičlenný,
ve složení předseda spolku Martin Vlach, místopředseda Zbyněk Moudrý,
myslivecký hospodář Bc. Matěj Pospíšil a členové statutárního orgánu Milan
Vodák a David Hanák. Správcem mysliveckého areálu zůstává nadále pan
Miroslav Moudrý. Jsme rádi za spolupráci, která je nyní navázána mezi
Mysliveckým spolkem Letonice, obcí Letonice a dalšími spolky v obci. Také
děkujeme všem sponzorům a podporovatelům z řad místních obyvatel.
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S pozdravem ,,Myslivosti zdar“
Bc. Matěj Pospíšil, myslivecký hospodář

Z činnosti zahrádkářů za první pololetí 2019
Rok 2019 zahájili zahrádkáři výroční členskou schůzí, která měla
slavnostní nádech, neboť v tomto roce slavíme 55. výročí vzniku zahrádkářů
v naší obci. Pozvání na VČS přijali zástupci územního sdružení Vyškov a
starosta naší obce. Rovněž byli pozváni zástupci spolků rybářů a včelařů.
Samotný program schůze byl pozvanými hosty hodnocen na velmi dobré úrovni.
Na návrh výboru ZO ČZS Letonice bylo uděleno ing. Zdeňku Lokajovi
republikovou radou vyznamenání za dlouholetou činnost, a to Zlatá medaile. Na
VČS bylo přijato 5 nových členů, takže stav naší ZO činí od 1. 4. 2019 rovných
50 členů. Samotný výbor ZO byl rozšířen z 5 na 7 členů.
V měsíci dubnu byl uspořádán zájezd do bylinkové zahrady v Brodku u
Konice k léčitelce Mgr. Podhorné. Zájezd byl všemi účastníky zájezdu hodnocen
velmi kladně. Na zpáteční cestě byla zastávka v zahradnictví v Otaslavicích u
ing. Nedělníka, kde bylo zakoupeno účastníky zájezdu velké množství květin do
truhlíků.
Velkou akcí zahrádkářů byly soutěže pro děti MŠ a ZŠ na hřišti TJ
Letonice, kterých se zúčastnilo 54 dětí. Mimo atletiky a střelby z luku se
soutěžilo ve znalostech o přírodě a pěstování ovoce a zeleniny. V každé
kategorii byli ti nejlepší odměněni medailemi, diplomy a věcnými cenami.
Každé dítě pak bylo odměněno čokooplatky. Na závěr soutěží byla uspořádána i
soutěž pro maminky -HEC- a to v běhu s dítětem na celtě, u které jsme se
všichni zasmáli. Výbor ZO ČZS tímto děkuje za spolupráci TJ Letonice, TJ Orel
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a také JKKA TISK, s.r.o. Vyškov za ceny pro děti.
Do prostoru moštárny byl zakoupen betonový stůl, lavice, zahradní
obruba a na plot byla
umístěna zástěna. Pravidelně
se provádí sečení trávy a
odstraňování plevele mezi
habry. Do samotné moštárny
byly
zakoupeny
nerez
kbelíky a jiné doplňky.
Celkem
odpracovali
členové ZO za 1. pol. 2019,
62 brigádnických hodin
v prostoru moštárny.
Poradenské okénko: Česnek
Současné počasí - velká horka a déšť - nahrávají vzniku bílé hniloby na
česneku. Po velkých deštích v létě se musí půda v česneku provzdušnit, jinak se
mohou cibule zapařit v půdě a začne se tvořit hniloba. Rovněž sázení česneku do
teplé půdy – česnek musí jít až do chladné půdy, ideální je listopad-prosinec. Při
předčasné výsadbě česnek z 50 procent chytá v teplé půdě hnilobu. Zásadně
sázet kvalitní a zdravou sadbu, nejlépe od velkopěstitelů, která je laboratorně
vyšetřena. Pokud se bílá hniloba v porostu již vyskytne, je třeba napadené
rostliny ihned odstranit z pozemku. Rozhodně nedávat do kompostového
odpadu, neboť bychom si mohli zahrádku zamořit až na 10 let houbovitou
chorobou.
Skoupý Miroslav - tajemník ZO ČZS

Stále vzhůru - Jednota Orel
V roce 2014 nás bylo do deseti členů a sport v našem objektu téměř
vymizel. V lednu 2019 jsme s radostí přijali stého člena a zájem o naši Orlovnu
stoupá. Mimo letní měsíce probíhají pravidelné oddílové tréninky mládeže i
dospělých a vzrostl i počet skupin individuálně sportujících či jinak
využívajících naše zázemí. V zimním období žije Orlovna pohybem již téměř
každý den, a to je přesně to místo, kde chceme být.
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Letošní úspěchy oddílu karate:
• Mistrovství karate ČR S.K.I.F. v Hradci Králové - Eliška Dostálová 2. místo v kategorii mladší žákyně
• Krajské mistrovství karate v Tišnově konané 12. 5. 2019 - Veronika
Dostálová - 1. místo v kategorii dorostenky
Páskování v Brně – Husovicích, konané 13. 5. 2019
Systém stupňů v karate je
rozdělen na žákovské (kyu) a
mistrovské (DAN). Žákovské
stupně začínají 8. kyu a sestupně
pokračují až k 1. kyu (třetí
hnědý pás). Mistrovské stupně
odpovídají černému pásu a tvoří
deseti stupňovou řadu.
Náš oddíl byl zastoupen 11 účastníky a s hrdostí můžeme říci, že všem
se zkouška podařila, čímž každý z nich postoupil na vyšší kyu.
Začátkem roku odešel nájemce Hostince U Svatého Huberta pan Vít Ježek
a tímto mu děkujeme, že se o nás po každých spálených kaloriích po 4 roky tak
dobře staral. Provoz hostince převzala paní Kateřina Horáčková a díky ní naše
hospůdka opět vzkvétá. Hubertská zábava byla přesunuta, s ohledem na další
pořádané akce, na 9. listopadu.
Džabal Tubkal – Bohu blíž
Turistický oddíl čítá 14 stálých členů a na lezecké výpravy i naši stěnu se
přidávají další jednotlivci. Zimní období je zaměřeno na lezení po umělých
stěnách, v letním čase navštěvujeme přírodní skalní stěny (Moravský kras,
Chřiby). Nově bychom chtěli zkusit i víkendové pobyty v přírodě, takzvané
čundry. Lákají nás ale i dálky a vysoká pohoří. V minulosti jsme zdolali hory
Dachstein, Triglav, Zugspitze či Grossglockner.
Letos jsme konečně vyrazili na první mimoevropský výstup. Ve složení
Radek Knesl, Radim Lefner, Zuzana a Lumír Seďovi, Radek Daniel přistáváme
10. dubna na letišti Marrakéš v Maroku. Z pěti místních čtyřtisícovek drží prim
Džabal Tubkal – hora vysoká 4167 metrů, kde se sníh udrží po většinu roku. A
tak se můžeme v Marrákeši opalovat s teplotou přes 30 stupňů a u toho
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ochlazovat pohledem na zasněžené hory, které jsou i na vzdálenost 70 km
viditelné. Další den cestou k úbočí hory potkáváme mnoho vesniček, jejichž
stavení jsou hliněná, z kamene, se střechou i bez ní. Míjíme i skupinu nomádů,
kteří mají mezi velbloudy natažené jen 3 plachty. Celý den stoupáme údolím,
kde okolní přírodu tvoří jen písek, kámen a suché nízké křoví. Večer dorážíme
na horskou chatu Refuge du Toubkal (3160 m.n.m.). Pokoj je velkokapacitní, a
tak vedle nás spí parta z Colorada, seniorka z Norska a mnoho dalších. Zato
sprcha je nízkokapacitní a jedna pro všechny. S ohledem na ostatní se chodí i po
dvou a na okamžik. Brzy za tmy vstáváme, nasazujeme mačky a další cesta vede
už jen strmě po ledu, po sněhu. Celou cestu vzhůru se vzájemně předbíháme s
polskou výpravou. Vrchol nakonec dobýváme před polednem a s velkým
náskokem. Mráz a vítr nedovolí zůstat dlouho, spěcháme dolů, kde panují opět
tropy. Blíže Bohu jsme nebyli ... ale na hoře, kde jsme slyšeli mnoho světových
jazyků jsme zjistili jediné.... jsme jeden národ obývající jednu planetu a jeden
Bůh opatroval nás, abychom se v ty dva dny dostali tam i zpět všichni.

Radek Knesl, člen jednoty Orel

Slunečnice – děti v pohybu, Letoňská kuličkiáda 2019
Po spoluúčasti na prvomájových soutěžích, které proběhly dopoledne,
jsme po obědě pro děti zorganizovali 2. ročník Letoňské kuličkiády, konané
pod věží v areálu Procyon. Bylo pěkné počasí a zúčastnilo se cca 30 dětí a 15
dospělých. Zatímco děti hrály kuličky, někteří dospělí si zahráli hry petanque
nebo mölkky.
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Děti byly rozděleny do dvou skupin starších dětí a jednu skupinu
mladších dětí. Vítězové byli odměněni diplomem a drobnými cenami dle
vlastního výběru. Ani ostatní neodešli s prázdnou. Byly pro ně nachystány
drobné sladkosti a občerstvení. Mezi jednotlivými soutěžemi si mohly děti
vyzkoušet jízdu na koních a poníkovi, o které se po celou dobu neúnavně
starali Ája a Vojta Balážovi s pomocí Veroniky Dostálové.
Všem dětem a rodičům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník. V
neposlední řadě také děkujeme obci Letonice za podporu této akce a členům
spolku, kteří pomáhali při organizaci, tedy rodině Míčově a rodině Hňoupkově
a všem dalším z řad rodičů.
Kalendář akcí spolku Slunečnice:
• farmička Slunečnice má pravidelně jedenkrát za 14 dní v neděli otevřeno
pro veřejnost, především pro děti. Návštěvníci se tak mohou seznámit se
zvířaty na farmě.
• do začátku prázdnin bychom chtěli zorganizovat pro děti ještě sportovní
odpoledne a minidiskotéku
• v září je plánován 1. ročník soutěže pro celé rodiny – Letoňský borec
• před Vánocemi pak opět Živý betlém

Více informací o našich akcích pro děti můžete nalézt na webové stránce
www.slunecnice-letonice.cz. Další akce pro děti i dospělé se snažíme
monitorovat na webové stránce www.nase-letonice.cz
Všem dětem a rodičům přejeme pěkné a ničím nerušené prožití prázdnin
a dovolených a budeme se těšit po prázdninách na další akce.
Pavel a Renáta Dostálovi
za spolek Slunečnice – děti v pohybu
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Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás seznámit s činností Sboru
dobrovolných hasičů Letonice v první polovině roku 2019.
Začátek března patřil k uspořádání tradičních Ostatků. Troufám si říci,
že tato kulturní akce, patří k velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným.
V dubnu, proběhl sběr železného šrotu a mohli jsme se pomalu připravovat na
prvomájové oslavy. Prvomájové dopoledne, kde sbor dobrovolných hasičů
předvedl požární útok. Požární útok ale nebyl ledajaký, neboť sbor vlastní
požární stříkačku z 1942, u níž byla provedena generálka. S touto stříkačkou
se ukázali na prvomájovém dopoledni, nejprve se dáma před netrpělivým
obecenstvem zastyděla, ale pak hasiče nenechala na holičkách. Nechyběla ani
pro děti natolik oblíbená pěna, na kterou se vždy velmi těší. Květen se dále
nesl v duchu oslav, ale tentokráte v okolní obci Křižanovice, kde probíhali
oslavy 115. založení sboru. Sbor dobrovolných hasičů Letonice, byl požádán o
ukázku požárního útoku se svojí unikátní stříkačkou, útok se vydařil a hasiči
tak mohli být spokojeni. 1. červen, na který připadá mezinárodní den dětí,
připravili SDH Letonice, ve spolupráci s obcí a TJ Letonice „Dětské
odpoledne“. Přestože se jednalo o zcela první ročník této akce, tak si dovolím
říci, že se podařila. Na odpoledni nechyběli soutěže například skákání v pytli,
stříkaní ze džberovek, lukostřelba, malování na obličej, a další. Ovšem,
nejvíce je zaujala disciplína TFA tzn. „malý železný hasič“. Na této disciplíně
si vyzkoušeli bouchání kladivem, přejití přes kladinu a průlez tunelem. Za
všechny splněné úkoly byly děti náležitě odměněny. Závěrem si mohli
zaskotačit za hudebního doprovodu na diskotéce. Tímto, bych ještě jednou
ráda poděkovala všem sponzorům a přátelům, kteří se na této kulturní akci
podíleli a pomohli, ji tak uskutečnit. Hned v neděli 2. června, ale sbor
nezahálel a zúčastnil se soutěže v požárních útocích v obci Tvarožná. Jednalo
se požární útok prováděný z hasičského automobilu, družstvo mužů muselo
zdolat překážku, kladinu a prolézt skrz okno, to vše v časovém limitu. Přestože
tento typ požárního útoku provádělo družstvo mužů zcela poprvé, tak se
umístily na krásném 7. místě v čase 2 minut a 47 vteřin bez trestných bodů.
Velitel jednotky, který družstvo doprovázel, byl s výsledkem velmi spokojen.
Závěrem, mi dovolte ještě několik důležitých informací, jak se chovat
v nadcházejících letních dnech. Tropické teploty svádí k táborákům a
grilování, prosím nenechávejte otevřený oheň bez dozoru. A taktéž
nezapomínejte, že není dovoleno vypalovat travnaté plochy.
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Jménem SDH Letonice vám přeji krásné prázdniny.
Ing. Monika Hrubá

Co nového v knihovně
Obecní knihovna i v tomto roce uskutečnila několik akcí. Nový rok
začal v knihovně kreslením. Pozvání přijal známý ilustrátor dětských knížek
pan Adolf Dudek. Předvedl nám i dětem ze základní školy, že malování je
hračka a že pomocí kolečka, čtverečku, obdélníku a trojúhelníku jde
namalovat všechno. Zajímavě vyprávěl o své práci, ukázal knihy a časopisy,
které ilustruje. Děti se bavily a přitom se dozvěděly spoustu zajímavých věcí.
Pak následovala nekonečná autogramiáda a myslím, že paní učitelky měly
hodně práce rozdováděné děti znovu zklidnit.
V březnu se konala tradiční již pátá Noc s Andersenem. Tématem
„Noci“ byl Ferda Mravenec, který zavedl děti do hmyzí říše a objasnil jim
tajemství života mravenců. Děti si nejprve vytvořily vlastní knížku. Poté byly
proměněny mravenčí královnou v mravence a staly se součástí mravenčí
kolonie. Děti se přesunuly z knihovny do školní tělocvičny, kde se střídaly
aktivity přemýšlivé, hravé, pohybové nebo tvořivé. Vyzkoušely si své znalosti
ze života hmyzu, jako správní mravenci si postavili mraveniště a plnili náročné
úkoly, které jsou součástí mravenčího života. Noc jsme zakončili četbou.
S prvními ranními paprsky se proměnily opět v děti. V dubnu knihovna
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odměnila nejlepší čtenáře naší knihovny. Zároveň nás navštívila cestovatelka a
spisovatelka knih o africké Keni Hana Hindráková. Ukázala nám nejen krásy
této země, ale život v jeho pravé podobě. O skutečném životě z této oblasti
vypráví také ve svých knihách. Květen byl ve znamení Pasování. Prvňáčky
symbolicky pasoval do rytířského stavu čtenářského starosta pan Jiří Skokan.
Po prokázání čtenářských znalostí a složení rytířského slibu obdržely děti
pamětní list a dárkový poukaz. Domů si odnesly knihu s názvem „Kde se nosí
krky“ z knihovního projektu „UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO
PRVNÁČKA“.
V rámci projektu „Můj příběh“ proběhly v prvním pololetí dva
workshopy. První workshop se stal součástí programu „Noci s Andersenem“,
byl vedený panem Redererem, odborníkem z Technického muzea v Brně. Děti
se dozvěděly, jak probíhá výroba knihy a poté si vytvořily samy knihu. Další
část projektu se uskutečnila 25. června. Tentokrát nás navštívila známá
spisovatelka dětských knih Petra Braunová a podělila se o své zkušenosti a
znalosti z psaní knih. Poradila dětem v jejich tvůrčích začátcích. Budoucí
autoři mají za úkol si přes prázdniny vytvořit svojí vlastní knihu.
Od září pro vás knihovna připravuje cestovatelské besedy, autorská čtení
a pro děti pokračování v projektu „Můj příběh“. Rádi bychom první adventní
víkend uspořádali výstavu fotografií s názvem „Letonice očima nadšených
fotografů“. Tímto chceme oslovit místní fotografy a poprosit je o spolupráci se
zapůjčením svých fotografií (děl.
Přeji všem čtenářům příjemně strávený čas prázdnin a dovolených.
Ilona Ficová, knihovnice

V Letonicích máme hezčí přírodu, než možná tušíte
V Letonicích jsme pouze krátkou dobu a musíme přiznat, než jsme se sem
nastěhovali, měli jsme trochu obavy, jestli nás jako vystudované a stále zapálené
zoology nebude stav místní přírody trochu deptat. Když pomineme Větrníky,
pak nadšenci pro přírodu Letonice na první pohled nepřipadají nijak zvlášť
zajímavé. Obec uprostřed rozsáhlých polí, s malým lesem, miniaturním
zaneseným potokem, dvěma hnědými rybníčky… nic pro co by k nám
přírodovědec vážil cestu. Ale když zde bydlí, zjistí, že v obci a jejím okolí žije
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překvapivě mnoho vzácných a chráněných živočichů (a možná i rostlin, ale to já
nedovedu posoudit).
Příroda Letonic velmi dobře odpovídá tomu nejlepšímu, co se dá očekávat
na Jižní Moravě. Zasahují k nám druhy běžné spíše na jih od nás ve
stepích Panonské oblasti, zároveň zde máme hezký, druhově pestrý Letoňský háj
a dokonce i rybníčky mají své kouzlo.
Co se různých bezobratlých týče, můžete přímo v Letonicích a na svých
zahradách potkat stále velmi pestrou paletu druhů. Na jaře mezi prvními vylézají
majky, ti neslavně známí jedovatí brouci, kteří se v celé střední Evropě vyskytují
pouze ostrůvkovitě. Majky jsou vázány hlavně na dlouhodobě dobře udržované
pestré prostředí zahrad, luk a pastvin. Aby se mohly majky rozmnožovat,
potřebují hnízda samotářských včel. Právě pro samotářské včely se dají vyrobit
tzv. „hmyzí hotely“, jak vypadají, se můžete podívat na věži v areálu Procyonu.
V Letonicích můžete potkat i naše hmyzí obry. Právě teď se líhnou roháči, po
večerech poletují v zahradách a po okrajích háje, aby se spářili a našli vhodné
přestárlé stromy pro své larvy. Při trošce štěstí můžete začátkem léta u ovocných
stromů nebo i pouličních lamp potkat největšího motýla v celé Evropě, nočního
martináče hrušňového. Koncem léta se nedivte, když na své zahradě potkáte
kudlanku nábožnou, dravý hmyz dorůstající až 10 centimetrů. Potkáte hlavně
samičky, jsou větší a nápadnější a mnohem žravější, takže jim za oběť padne
nejen všelijaký jiný hmyz, ale i samečci vlastního druhu.
Na jaře se ze všech větších louží a jezírek ozývalo trylkování samečků
ropuchy zelené, teď se blíží doba, kdy se jejich pulci už budou měnit v malé
žabky. Dospělé ropuchy „v maskáčích“ potkáte na zahradách, ale i na ulici –
hlavně po dešti nebo v noci. Neubližujte jim, sežerou spoustu bezobratlé žoužele
a částečně se živí i slimáky a plzáky, které určitě každý zná ze svých záhonů.
Místy lze v letních večerech zaslechnout i brekotavé volání rosniček, jsou slyšet
až kilometry daleko. Jediným v Letonicích běžným hadem je užovka obojková,
ta se žlutými měsíčky za hlavou. Užovky patří mezi ohrožený druh, je to dáno
tím, že výrazně ubylo vhodných míst, kde by se jejich vajíčka mohla nerušeně
vyvíjet – hnojiště, komposty, naplaveniny na březích potoků apod. Užovky jsou
pro člověka naprosto neškodné, jediní, kdo z nich mohou mít strach, jsou již
zmíněné ropuchy a jiní obojživelníci. Pokud k nám zavítá odborník na ptáky,
může při troše štěstí potkat druhy v naší zemi velmi vzácné. V létě nad Letonice
zaletují hejna vlh pestrých, ty hnízdí v nedalekých kopečcích nad Marefami –
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Člupech. Občas lze zahlédnout i prolétajícího dudka, krásného ptáka s čírem na
hlavě. Snad se u nás časem povede dudky přesvědčit i k zahnízdění, aby mohli
společně s konipasy procházet pastviny.
Velkou radost člověku, který ví, na co se má dívat, dělá i teď vyschlý
„rybník“, neboli biocentrum „Na potoce“. Toto území bylo vybudováno teprve
před pár lety, po určitou dobu byla retenční nádrž naplněná vodou. Kam až voda
při naplnění sahala se lze snadno přesvědčit podle souvislého pásu mladých vrb
a topolů, kterých semínka voda roznesla po původním břehu. Před rokem nádrž
vyschla, bylo to období hodů pro hejna bílých i černých čápů a volavek. Slétali
se krmit na karasech stříbřitých, kteří byli do nádrže patrně neúmyslně zavlečeni
v předchozích letech. Protože nádrž kompletně vyschla, začíná přirozenou
cestou zarůstat. Takové prostředí je v současné krajině velmi vzácné a bydlí zde
druhy, které v posledních letech výrazně ubyly, patří mezi ně třeba čejka
chocholatá nebo kulík říční. Pro někoho může být překvapivé, že i přirozené
zarůstání, pokud se nechá bez zásahu dlouhou dobu, vede ke ztrátě druhové
pestrosti a ochuzování přírody. Proto je vhodné části ploch porostů udržovat
sečením a pastvou tak, aby se vytvořila pestrá mozaika a udrželo se prostředí pro
co největší počet druhů. O to se od letošního jara v biocentru se souhlasem obce
snažíme, částečně sečeme a pomocí koní vypásáme levý břeh a hráz nádrže.
Pravý břeh a přilehlé plochy jsou ponechány jako klidová zóna, kde se může bez
rušení rozmnožovat a ukrývat drobná zvěř.

Kudlanka

Roháč
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Ropucha zelená

Užovka

Věříme, že při procházkách po okolí naší obce a ve svých zahradách
budete mít oči a uši otevřené a dokážete vnímat, že příroda v krajině kolem nás
ještě stále žije. Pomoct můžete jednoduše. Nesekejte trávníky nakrátko a příliš
často, nechejte na zahradě trochu nepořádku a pár bodláků pro hmyz, ropuchy a
ptáky. Pokud to není nutné, nepoužívejte nadbytečně herbicidy, trocha plevele
snad nikomu neublíží a mnoha tvorům umožní přežít. Pokud máte možnost,
zadržujte přes léto dešťovou vodu a udělejte pro motýly a ptáky místa k pití.
Ája a Vojto Balážovi

Antonínské hody
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom v tomto příspěvku zhodnotili letošní hody. Opět jsme se
přesvědčili, že všechno je to o lidech. Jsou spoluobčané, kteří berou pomoc jako
samozřejmost, a tímto bychom alespoň některým z nich chtěli poděkovat, i když
díky si zaslouží všichni, kdo se na této skvělé akci podíleli. Musíme zmínit
rodinu Křivánkovu, která nám uskladnila máju a starala se o nás po celou dobu
hodů, Antonína Skokana, který nám se vším pomohl, velké díky patří také
Orlům za zapůjčení Orlovny ke zkouškám, místostarostce za podporu a dalším
ochotným spoluobčanům. Největší díky, za všechny stárky, patří Tomáši
Křivánkovi a Monice Mihalíkové, bez nichž by hody těžko proběhly.
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Na druhé straně je ale také třeba zmínit negativa. Letos se v Letonicích
sešla větší skupina mladých stárků, kteří by tuhle činnost mohli vykonávat ještě
dlouhá léta. Každý z nich tomu obětuje spoustu svého volného času a energie,
což v dnešní době rozhodně není samozřejmost. Proto by se jim měly připravit
takové podmínky, aby si z této akce odnesli co nejvíce pozitivních dojmů a
nemuseli místo toho řešit, že jim není umožněno nacvičovat v Obecním domě.
Na pronájem krojů fnančně přispívá z větší části obec. Byla by škoda, kdyby
v této pěkné tradici neměl kdo pokračovat, protože jak bylo i z letošních hodů
vidět, užije si je celá obec bez rozdílu věku.
Na závěr ale musíme konstatovat, že hody byly plné veselí a zpěvu, účast
na všech akcích opravdu hojná, a doufáme, že jste si je společně s námi všichni
užili. Přejeme všem příjemné prožití letních svátků a za rok si zase zazpíváme
na Antonína….
Hodová chasa

První ročník Gulášfestu v Letonicích
18. 5. 2019 se v prostorech Kamutu
v Letonicích konal první ročník Gulášfestu. Už
od rána se na sedmi kotlinách smažila cibulka a
přidávaly se ingredience vytvářející co
nejlahodnější a nejvyváženější chuť guláše. Šest
masových a jeden hlívový guláš soutěžilo o první
místo při hodnocení pětičlennou porotou
složenou z kulinářských znalců. Kritéria byla dvě
– chuť masa a omáčky. Celkový součet známek
poslal na první místo kuchařskou dvojici Leoše
Jelínka (známého jako Božský Leo) a Jakuba
Bartoníka.
Návštěvníci si mohli za 100,- Kč zakoupit misku a lžíci a ochutnávat
soutěžní vzorky dle libosti a také je hodnotit. Cenu z řad veřejnosti obdrželi
manželé Ježkovi. Ochutnávala se také dršťková polévka a místní guláš,
prodávaly klobásky, pivo i limo. Děti měly možnost povozit se na koních
manželů Balážových.

26

Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Děkujeme všem, kdo se
podílel na organizaci této akce, kdo pomohl či přispěl a tímto Vás zveme na
druhý ročník – Gulášfest 2020.

Vítězslav Venera a Jiří Mutina

Lotrando a Zubejda v Letodivu
Letodiv je jméno divadelního souboru,
které vzniklo pod záštitou spolku Procyon
složením jména naší vesnice a slova „divadlo“.
Již několik let se snažíme propojit děti,
pohádky, vyjadřování emocí, překonávání
trémy a radost z radosti druhých a jak se nám
to podařilo tentokrát jste měli možnost vidět
26.6.2019 na prknech jeviště Orlovny ve
zpracování pohádky Lotrando a Zubejda.
Pohádku všeobecně známou a oblíbenou jsme
nazkoušeli
motivováni
myšlenkou
charitativního divadla, která vznikla v hlavě a
v srdci Renaty Dostálové. Jaroslav Zvěřina je
čtrnáctiletý kluk, který má mozkovou obrnu,
Matka Jaroslava Zvěřiny
hydrocefalus, je nevidomý, nemluví a nechodí.
Žil se svou rodinou od narození v Komořanech, nyní bydlí u Prostějova. Svět
vnímá především sluchem a hmatem, proto kromě nezbytností k péči o něj bude
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za výtěžek z dobrovolného vstupného pořízen hudební nástroj „guda“, jehož
zvuk je unikátní a harmonizující. Poděkování patří divákům za zájem a podporu,
Aleně Balážové za zpracování scénáře, režii a kostýmy, jednotě Orel za zázemí
při zkouškách a představení, obci Letonice za propagaci a technickou podporu a
hercům za energii, nadšení a čas, který tomuto divadlu věnovali.
Osoby a obsazení:
Vypravěč
Zubejda
Lotrando st.
Lotrando ml.
Sultán Solimán
Lustig
Drvoštěp
Otec převor
Hálí
Bélí, loupežník, mnich, zpěv
Zélí, loupežník, mnich, zpěv
Cizinec
Strážný, mnich, loupežník, léčitel, zpěv
Loupežník, mnich, léčitel, zpěv
Loupežník, mnich, léčitel, zpěv
Loupežník, mnich, léčitel, zpěv
Loupežník, mnich, zpěv
Nápověda

Alena Balážová
EliškaDostálová
Vojtech Baláž st.
Vojtěch Baláž ml.
Vlastimil Zourek
Vojtech Baláž st.
Eva Míčová
Miroslav Míča
Veronika Dostálová
Anna Míčová
Nela Hňoupková
Matyáš Míča
Michaela Rotreklová
Julie Zourková
Magdaléna Balážová
Tereza Vodáková
Ketrin Smažáková
JanaZourková

Eva Míčová

Narození

6

Úmrtí

8

Sňatky

1

Počet obyvatel obce Letonice k 30. 06. 2019 je 1397.
Lenka Liberová, matrikářka
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Letodiv – Lotrando a Zubejda
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Co je to OSPOD a jak se může zapojit každý z nás?
„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.“
(Edmund Burke)
Krátké seznámení o zkratce v titulku začínám citátem, který je poměrně
známý. Pravděpodobně známější než činnost lidí, kteří dělají maximum pro to,
aby se děti měly lépe.
OSPOD je zkratka pro orgán sociálně-právní ochrany dětí. Předním
hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte,
ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou
výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.
Co se rozumí pod pojmem sociálně-právní ochrana dětí?
•
•
•
•

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být
trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

OSPOD Bučovice poskytuje sociálně-právní ochranu dětí na území města
Bučovice a v přilehlých obcích. Díky němu se mnohým dětem daří lépe, než by
se jim dařilo bez zásahu odborné pomoci. Na to, aby činnost sociálních
pracovníků byla co nejefektivnější, potřebují naši pozornost k dění v obci,
ochotu a někdy i odvahu informovat. Děje se ve Vašem sousedství něco, co
považujete za opakované překračování hranic bezpečí a pohody dítěte? Přišlo
k Vám dítě pro radu v tíživé situaci a Vy sami nevíte, jak s ní naložit? Neváhejte
kontaktovat, lze i anonymně, zástupce obce nebo přímo pracoviště OSPOD
Bučovice. (http://ospod.bucovice.cz)
Citátem budu tentokrát i končit. Společně můžeme dveře držet zavřené…
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co
otevírá dveře zlu.“ (Václav Havel)
Eva Míčová
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Obecní kanalizace v Letonicích z pohledu provozovatele
Letonice jsou jednou z mála obcí, která doposud sama provozuje
kanalizaci. V rámci rekonstrukcí chodníků, které probíhají systematicky již
několik let, dochází v místech, kde je uloženo kanalizační potrubí,
k monitoringu a případné obnově dosluhujícího potrubí, což nastává čím dál
častěji. Kanalizační systém včetně čistírny odpadních vod je technologické
zařízení, které má jako každé jiné svou omezenou životnost a provozuschopnost
a úkolem provozovatele, tedy v současné době obce, je zajistit průběžnou
údržbu a obnovu.
Na základě požadavku zastupitelstva obce bylo svoláno pracovní jednání
na téma „údržba a obnova obecní kanalizace“, na které byli kromě zastupitelů
pozváni i odborníci z oboru vodohospodářské stavby – projektanti, zástupce
společnosti VaK Vyškov a.s. a technik provozu obecní kanalizace. Pracovní
setkání se uskutečnilo letos v březnu za účelem zhodnocení poznatků o
stávajícím stavu jednotné kanalizační sítě v obci a projednání koncepce obnovy.
Účastníkům jednání byla prezentována „studie kanalizace Letonice“, kterou si
obec nechala vypracovat odborným projektantem a řeší dvě varianty připadající
v úvahu při obnově kanalizace.
První variantou je model oddělené kanalizace (dvojí potrubí, kde jedno
slouží k odvodu splaškových vod z domácností a provozů na ČOV a druhé
trubní vedení je určeno pro odvod dešťové vody do vodoteče), kde stávající
jednotná kanalizace, kterou se dnes odvádí splašky a dešťová voda společně, je
navržena pro odvod pouze dešťových vod a nově by přibyla splašková
kanalizace z PVC trub. Zde je nutno podotknout, že dešťová kanalizace
(stávající jednotná) by vyžadovala celkovou revizi a odstranění četných poruch
na stávajícím betonovém trubním vedení.
Druhá varianta spočívá v opravě současné jednotné kanalizace, kde by
proběhla revize potrubí a postupná sanace poruch na trubním vedení v závislosti
na stavu jednotlivých úseků, opravách komunikací a finančních možnostech
obce. Dále by byly doplněny šachty a odlehčovací komory. Součástí varianty č.
2 je výstavba nové páteřní stoky “ A“, kde by došlo k oddělení zatrubněného
potoka na návsi od splaškových vod tekoucích na ČOV.
Náklady na obě zmíněné varianty obnovy kanalizace byly vyčísleny na
několik desítek milionů korun, a jak zaznělo od zúčastněných odborných
konzultantů, má obec vzhledem k provozu stávající kanalizační sítě, která
splňuje legislativní parametry, téměř nulovou šanci získat finanční podporu
z dotačních prostředků.
31

Z příspěvků a názorů odborníků účastnících se jednání vyplývá, že
nejvhodnější řešení v rámci rekonstrukce obecní kanalizace je postupná oprava
stávajícího jednotného systému s doplněním o prvky, které v rámci technických
možností eliminují zatížení kanalizace balastními vodami (zatrubněný potok,
podzemní voda prosakující do netěsného potrubí, atd.) a dešťovými vodami.
Dále je také třeba uvést možnost, která zde existuje a kterou nevyloučil
zástupce společnosti VaK Vyškov, a.s., a to vložit kanalizaci do společnosti
VaK Vyškov, a.s., kde je obec již jedním z akcionářů v rámci vodovodu. Tato
možnost by měla být zodpovědně zvážena, minimálně s ohledem na finanční
možnosti obce a zmíněné společnosti v rámci popisované obnovy naší
kanalizační sítě. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že pokud by některé
úseky byly v havarijním stavu a jednorázová oprava by byla nákladná,
znamenalo by to omezení finančních prostředků obce určených na jiné oblasti
údržby a investic nebo dokonce nutnost úvěrového finančního krytí.
Se správou a údržbou kanalizace souvisí i stanovení výše stočného, která
se odvíjí od výpočtové metodiky nařízené platnou legislativou tak, aby
provozovatel generoval finanční prostředky na obnovu a rozvoj a s případnou
finančně náročnou obnovou by musela obec výši stočného přizpůsobit potřebám
nákladů.
Cílem tohoto článku je poskytnutí informací o části technické
infrastruktury v obci z pohledu zastupitele a provozovatele, který je současně i
jejím uživatelem a plátcem stočného.
Ing. Jiří Pospíšil, ml.

Úspora díky třídění odpadu
Naše obec obdržela od společnosti EKO-KOM osvědčení o úspoře
emisí v rámci provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních a obalových odpadů. Díky třídění jsme v minulém roce
přispěli k zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise oxidu uhličitého CO2 ekv.:
Celková úspora energie :
Úspora el. energie:
Úspora vody :
Úspora ropy:

50,499 tun
1 411 045 MJ
25 MWh
90 m3
1 645 l
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Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má pozitivní význam pro
životní prostředí. Recyklace např. 100 běžných televizorů uspoří až 4-letou
spotřebu elektrické energie pro běžnou domácnost nebo 400 litrů ropy. Např.
odevzdání 10 monitorů ušetří energii pro chod notebooku na dobu cca 5 let.
Prostřednictvím fy. RESPONO jsme do systému sběru dodali: 12, 957 t
papíru, 18, 786 t plastů, 19,242 t skla, 0,519 t nápojových kartonů, za což obec
obdržela odměnu ve výši 141 306,- Kč.
Dále bylo odevzdáno 830 kg spotřebičů “ malého elektra“, 24 kg
monočlánků, 840 kg akumulátorů, 60 l motorového oleje, 1100 kg
nebezpečných látek – barvy, pryskyřice, 11,7 tun železa a 148 tun kalů z ČOV.
Děkuji těm občanům, kteří ukázněně třídí domovní odpad a využívají
sběrná místa v obci. Trvalým nešvarem je však ukládání odpadů, pro které
nejsou kontejnery určeny. Zaměstnanci obce neustále odklízejí kovové
předměty, nábytek, pozůstatky ze stavební činnosti, obuv a další odpad, který
patři do sběrného dvora nebo do velkoobjemových kontejnerů. Stejně tak jsou
do žlutých kontejnerů vkládány nesešlápnuté nebo velkoobjemové nádoby a do
modrých kontejnerů prázdné velkoobjemové obaly. Uvědomte si, prosím, že
svoz odpadů je hrazen z jedné rozpočtové položky, a pokud budeme odvážet
poloprázdné kontejnery, nedočkáme se snížení poplatků za popelnice.
Ing. Jiří Skokan

Mužstvo Letonic v I. světové válce
BĚŽNÉ
JMÉNO
ČÍSLO
1
Hložek Alois

STAV
rolník

2

Suchánek Viktor

obchodník

3

Pospíšil František

zedník

4
5
6
7
8

Vyhňák Antonín
Zobal Jiří
Matula Pavel
Račanský Karel
Lokaj František

zedník
zedník
řezník
krejčí
zedník

9

Skokan Jan

zedník

DEN
POZNÁMKA
ODCHOD
NÁVRAT
31.7.1914
8.8.1915 Raněn do pravé ruky
dne 24.4. 1914 u
Kragujovače v Srbsku,
vrátil se jako invalida.
2.8.1914
- Padl na italském bojišti,
byl zasypán lavinou
16.1.1917.
2.8.1914
- Padl na italském bojišti
dne 13.3.1916.
2.8.1914 12.4.1919
2.8.1914 20.8.1918
2.8.1914 5.10.1919
2.8.1914 5.10.1919
2.8.1914 13.7.1918 Byl raněn na italské
frontě – invalida.
2.8.1914 16.10.1919
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10
11

Smékal Alois
Vlach Josef

zedník
obuvník

2.8.1914
2.8. 1914

16.9.1919
- Padl dne 8.9.1916 na
Ruské frontě.
- Zemřel.
16.12.1917
13.11.1918
13.11.1918
17.6.1918

12
13
14
15
16
17
18
19

Rotrekl Josef
Chalupa Antonín
Chalupa Jan
Moudrý František
Vodička Josef
Hrabovský František
Slabý Antonín
Lokaj Jakub

zedník
rolník
zedník
zedník
zedník
zedník
rolník
zedník

2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914
2.8.1914

20
21
22
23

Malý Josef
Malý Ambrož
Hála Karel
Skokan Antonín

zedník
rolník
rolník
zedník

24

Paseka Jaroslav

hosp.správce

25
26

Spáčil Alois
Zouhar Albín

zedník
zedník

27

Spáčil Bohumil

zedník

28
29
30
31

Králík Jan
Hanák Antonín
Škrob Jakub
Lokaj Jan

zedník
zedník
čeledín
zedník
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Rotrekl Bartoloměj

zedník

33
34
35
36

Vágner Václav
Malý Alois
Kachlík Cyrill
Míča František

čeledín
obuvník
zedník
zedník

37
38
39

Tesáček Rafael
Lefner František
Smékal Josef

zedník
zedník
zedník

40
41

Julinek Mikuláš
Fajtl Bohumil

zedník
čeledín

42

Ledvina František

43
44

Kachlík Jan
Kachlík Josef

dozorce ve
dvoře
zedník
zedník

2.8.1914
2.8.1914
2.8. 914 16.8.1918
2.8.1914 20.11.1920 Vrátil se po zajetí v
Rusku.
2.8.1914
4.5.1916 C.K účetní šikovatel,
vyreklamován pro
velkostatek.
2.8.1914 4.11.1918
2.8.1914 14.8.1920 Vrátil se jako legionář
ruský.
2.8.1914
2.3.1920 Vrátil se jako legionář
ruský.
2.8.1914 11.11.1918
2.8.1914
3.4.1919
2.8.1914 13.6.1918
2.8.1914
- Padl dne 5.9.1915 na
ruském bojišti.
2.8.1914
- Zemřel v rukém zajetí
dne 11.6.1916.
2.8.1914
2.8.1914 17.11.1917 Zemřel.
2.8.1914 21.9.1916
2.8.1914
- C.K. šikovatel, zemřel
v Rusku.
2.8.1914 4.11.1918
2.8.1914 18.11.1918
2.8.1914
- Obdržel malou
stříbrnou medaili.
2.8.1914
2.8.1914
- Padl na Ruské frontě
dne 3.10.1916.
2.8.1914
- Padl na Italské frontě
30.10.1918.
2.8.1914 5.11.1918
2.8.1914 20.9.1919

15.7.1918
23.3.1918 Raněn 1.3. 1916 do
obličeje na Italské
frontě, oslepl a jako
invalida propuštěn.
- Zemřel v zajetí v Rusku.
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45

Kohoutek Jakub

zedník

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Skokan Alois
Rotrekl Karel
Malý František
Jandl František
Podaný Rajmund
Lefner Jan 123
Lefner Jan 12
Marek František
Marek Simeon
Šikl František

zedník
rolník
rolník
zedník
zedník
zedník
rolník
rolník
rolník
rolník

56

Lefner Gabriel 15

rolník

57
58

Lokaj František
Rotrekl Šimon

rolník
pokrývač

59
60
61
62

Slabý Jan
Pospíšil Petr
Lefner Gabriel 5
Lošťák Jan

holič
rolník
rolník
rolník

63
64
65
66
67

Hrouzek Jakub
Malý Jakub
Spáčil František
Rotrekl Josef
Skokan František

šafář
obuvník
stolař
tesař
zedník

68

Lošťák František

zedník

69

Kovář Josef

tesař

70

Hrabovský Jan

zedník

71

Hrabovský František

zedník

72

Polách Jan

zedník

73
74
75
76

Kachlík Antonín
Pilát Innocenc
Lošťák Ludvík
Malý Stanislav

zedník
zedník
kolář
zedník

77

Černý Jan

zedník

78

Zourek František

zedník

2.8.1914

27.8.1915 Raněn 29.10.1914 v St.
Sambovu. Vrátil se jako
invalida.

2.8.1914
2.8.1914 16.8.1918
2.8.1914
9.4.1917
2.8.1914 28.3. 1918
2.8.1914
2.8.1914
- Padl na Italské frontě.
2.8.1914
3.9.1914 10.11.1918
2.8.1914 13.11.1918
3.9.1914 14.8.1919 Vrátil se jako legionář
z Ruska, invalida.
2.8.1914
- Zemřel infekční nemocí
– tetanem v Homoni
v Uhrách 23.10.1914.
2.8.1914
2.8.1914
- Padl na italském bojišti
2.11.1914.
2.8.1914 12.11.1918
2.8.1914 29.6.1919
2.8.1914 15.1.1918
2.8.1914 16.8.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
2.8.1914 19.11.1918
2.8.1914
2.8.1914 7.11.1918
2.8.1914
2.8.1914
- Zemřel dne 18.5.1917
v Bučovicích.
2.8.1914 24.10.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
2.8.1914
- Padl dne 12.9.1916 na
Ruském bojišti.
2.8.1914 6.11.1918 2xVelkou stříbrnou a
jednu bronzovou
medaili pro udatnost.
2.8.1914
- Vrátil se jako ruský
legionář.
2.8.1914
- Zemřel v Sarajevě
v Bosně 23.9.1914.
2.8.1914
2.8.1914
- Padl na jižním bojišti.
26.10.1914 17.6.1920
26.10.1914 28.4.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
26.10.1914 28.4.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
26.10.1914 28.4.1920 Vrátil se jako legionář
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79

Zourek Methoděj

zedník

26.10.1914

80
81
82
83
84

Levíček Jaroslav
Hrouzek Antonín
Bárek Jan
Králík Antonín
Hrabovský Václav

zedník
nádenník
stolař
rolník
rolník

26.10.1914
26.10.1914
1.2.1915
1.2.1915
1.2.1915

85

Hála Jan Josef

zedník

1.2.1915

86
87

Kůla Antonín
Fojtík Methoděj

rolník
zedník

1.2.1915
1.2.1915

88
89
90
91
92
93
94
95

Šimáček Jan
Štrublík Josef
Zourek František
Matyáš Antonín
Lokaj Jan
Smékal Jan č.121
Rotrekl Ludvík
Hala František

zedník
zedník
zedník
rolník
zedník
zedník
zedník
studující

96

Slabý Dominik

rolník

15.3.1915

97

Hala Josef č.50

zedník

15.3.1915

98

zedník

15.3.1915

99
100

Smékal František
č.122
Hala Gabriel
Bárek František

zedník
zedník

15.3.1915
15.3.1915

101
102
103

Rotrekl Ignác
Pospíšil Blažej
Julinek Karel

zedník
zedník
zedník

15.3.1915
15.3.1915
15.3.1915

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Štrublík František
Pekař Leopold
Rotrekl Jan
Levíček Bohumil
Žalud Josef
Gardaš František
Žáček Antonín
Popsíšil Jan
Kachlík Alois
Havránek Gabriel
Grác Josef

zedník
čeledín
rolník
pekař
zedník
zedník
zedník
rolník
zedník
zedník
zedník

15.3.1915
15.3.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915
15.4.1915

115
116

Vodička František
Stuchlík Karel

zedník
hostinský

15.4.1915
15.4.1915

1.2.1915
26.10.1915
1.2.1915
1.2.1915
1.2.1915
1.2.1915
15.3.1915
15.3.1915

z Ruska.
- Zemřel v Halu v Tyrolích
dne 4.5.1914
7.11.1918
8.12.1917
23.1.1919
2.11.1918
- Padl na Italském bojišti
dne 12.11.1915
- Padl dne 28.3. 1915 u
Jablonce v Karpatech.
28.11.1918
30.11.1918 Vrátil se jako legionář
z Itálie.
31.11.1918
Nezvěstný.
28.10.1918
28.3.1919
16.10.1918
28.5.1918
15.6.1917
17.5.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska, kapitán.
17.5.1920 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
- Padl dne 6.7.
v Kraśniku.
2.12.1918
3.11.1918
- Padl na Kamisinu
v Rusku 6.11.1915.
15.3.1919
19.10.1919
20.4.1921 Vrátil se jako legionář
z Ruska.
29.9.1920
30.6.1918
20.10.1918
30.9.1920
18.10.1920
16.5.1920
13.4.1918
19.11.1918
12.4.1920
12.4.1920
- Padl na Ruském bojišti
18.4.1915.
16.10.1918
23.6.1917
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117
118
119

Polách František
Matyáš Karel
Záleský Bohumil

zedník
zedník
Ing.

21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915

120

Rotrekl Štěpán

čeledín

21.7.1915

121

Martinásek Martin

21.7.1915

122
123
124
125
126

Rotrekl Josef
Hála Alois
Zourek František
Novozámský Jan
Novozámský
František
Kachlík Jan
Polách František
Žalud Josef
Jandl Ludvík
Lošťák František

zástupce
hosp. správce
rolník
zedník
zedník
zedník
zedník
rolník
zedník
zedník
zedník
zedník

2.7.1915
2.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915
21.7.1915

127
128
129
130

131
132
133
134
135

Lošťák František
Lošťák Josef
Míča Alois
Hanák Josef
Cigánek Josef

rolník
čeledín
zedník
zedník
hosp.příručí

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Tesáček Hynek
Jandl Jan
Hanák Alois
Rotrekl Vít
Rotrekl Alois
Hložek Emil
Seidl Tomáš
Smékal Antonín
Pospíšil František
Smékal Alois
Křivánek Josef
Spáčil Jaroslav
Nečas Antonín

zedník
hosp.příručí
zedník
kovář mistr
zedník
rolník
zedník
zedník
rolník
zedník
zedník
zedník
hosp.příručí

149
150
151
152
153
154

Švarný František
Matyáš František
Julinek Josef
Černý Václav
Slabý Jan
Julinek Ludvík

učitel
studující
studující
zedník
zedník
zedník

155

Rotrekl Jan

zedník

18.4.1919
- Padl.
U vojska Vrátil se jako legionář
z Ruska (podplukovník).
- Padl dne 4. července
1915 na Italské frontě.
25.4.1917

21.7.1915 13.6.1919
21.7.1915
2.7.1915 17.11.1919
2.7.1915 21.10.1919
2.7.1915 21.10.1919
23.6.1918
7.4.1919

Vrátil se jako legionář
italský, šikovatel.

Vrátil se jako legionář
z Ruska.
Zemřel v Letonicích.

21.7.1915
16.8.1915
16.8.1915 11.9.1919
16.8.1915
16.8.1915
16.8.1915
16.8.1915
Padl na italské frontě.
16.8.1915
9.5.1918
16.8.1915 20.11.1918
16.8.1915
16.8.1915
16.8.1915
Nezvěstný.
2.8.1915 16.9.1919 C.K. šikovatel
zdravotního sboru.
Vrátil se jako ruský
legionář.
21.8.1915
15.10.1915
Zemřel v Letonicích.
15.10.1915
15.10.1915
15.10.1915
15.10.1915
Vrátil se jako legionář
z Ruska.
21.9.1915
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Kachlík Jan č.196
Kachlík Vilém
Čech František
Hanák Antonín
Rotrekl František
Vychodil Jiří
Zobal Josef
Krejčí Josef
Lefner Jan
Novotný Josef
Hála Jiří
Hanák Josef
Kachlík František 55
Kachlík František 134
Kachlík František

zedník
zedník
učitel
zedník
kovář mistr
zedník
zedník
rolník
rolník
zedník
rolník
rolník
obchodník
rolník
zedník

171
172
173
174
175

Zourek František 200
Julinek Kašpar
Pilát Ambrož
Malý Mikuláš
Bělohoubek Narcis

zednický palír
zedník
zedník
zedník
zedník

176
177

Rapouch Jakub
Lokaj Cyrill

zedník
zedník

178

Levíček Antonín

zedník

179
180
181
182
183
184

Křivánek František
Zourek Antonín
Slabý Ignát
Rotrekl Augustin
Rotrekl Stanislav
Boleloucký Bohumil

zedník
zedník
čeledín
rolník
rol. pomoc.
nádeník

185

Hrabovský František

zedník

186
187
188
189
190
191
192

Marek František

rolník

Rotrekl Jan č.111
Kachlík Leopold
Zachoval Rudolf
Vyhňák Antonín
Tesáček František

zedník
zedník
zedník
zedník
zedník

193
194
195
196

Kachlík Ludvík
Žalud Josef
Pospíšil Vincenc
Pospíšil Cyrill

studující
obuvník
zedník
zedník

197

Chalupa František

studující

21.9.1915
16.8.1915 5.11.1918
16.8.1915
- Padl na Italské frontě.
16.8.1915 27.1.1917
16.8.1915
1.7.1918
15.12.1915 7.11.1918
15.12.1915
Francouzský legionář.
15.12.1915 20.10.1918
15.12.1915
15.12.1915
17.1.1916
17.1.1916
17.1.1916 16.10.1918
17.1.1916
21.1.1916
1.7.1917 Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
21.1.1916
17.1.1916
17.1.1916
17.1.1916
17.1.1916
Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
21.1.1916
1.7.1917
21.1.1916
4.4.1918 Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
21.1.1916
1.7.1918 Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
16.8.1915
16.8.1915 25.8.1920
16.8.1915 3.11.1919
1.5.1916 13.5.1917
1.5.1916
16.8.1916 25.4.1917 Pro krátkozrakost
propuštěn.
16.8.1916
Legionář, vrátil se jako
invalida z Ruska.
21.2.1916
21.2.1916 17.10.1917
21.2.1916 17.10.1917
21.2.1916 21.7.1918
26.10.1916 26.4.1918
26.10.1916
- Na těžké zranění zemřel
v Debrecíně (Uhry).
11.5.1916 25.7.1920
11.5.1916 10.5.1920
11.5.1916
4.6.1918
21.2.1916
- Zemřel v Uhrách na
infekční nemoc.
16.7.1916 8.11.1918
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198
199
200

Vyhňák Karel
Chalupa Josef
Žalud Bartoloměj

řezník
kolář
zedník

18.9.1915
21.8.1916
2.11.1916

201
202

Julinek Mikuláš
Rotrekl Norbert

zedník
zedník

2.11.1916
2.11.1916

203
204
205
206

Pozdíšek Antonín
Pospíšil František
Vlach Gabriel
Žáček František

zedník
rolník
zedník
zedník

10.1.1917
10.1.1917
12.2.1917
12.2.1917

207
208
209
210

Rotrekl Josef
Kachlík Josef
Partyka František
Hrouzek Josef

12.2.1917
12.2.1917
12.2.1917
12.2.1917

211
212

Kachlík Cyrill
Zourek Josef

213
214
215
216
217
218
219
220

Rotrekl František 70
Kachlík František
Julinek Alois
Rotrekl František
Skokan Alois
Zachoval Jaroslav
Bárek Josef
Kopečný František

221

Hála Antonín

222
223
224

Podaný Alois
Zourek Josef
Rotrekl František

225

Matyáš Václav

226
227
228
229

Polách Josef
Slabý Ludvík
Černý Jan
Novotný Ferdinand

rol.pomoc
rol.pomoc
ob.strážný
dvorský
čeledín
krejčí
dvorsíý
čeledin
rol. pomoc
kolář
zedník
krejčí
zedník
zedník
zedník
hosp.
pomoc.
hosp.
pomoc.
zedník
zedník
hosp.
pomoc.
hosp.
pomoc.
tovární děl.
hosp. pomoc.
zedník
čeledín

230

Tesáček Karel

obuvník

12.2.1917
10.3.1917

4.7.1918
5.4.1918
23.3.1918 Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
15.7.1918
20.3.1921 Vrátil se jako italský
legionář.
6.5.1918
4.8.1917
6.8.1917
- Zemřel dne 1.3.1919
v Letonicích.
7.9.1918
8.9.1918
6.9.1918
5.7.1917
6.8.1918
7.6.1920

10.3.1917
7.6.1919
10.3.1917
7.6.1919
10.3.1917
2.1.1919
10.3.1917
4.8.1919
10.3.1917
4.8.1919
10.3.1917 16.11.1918
10.3.1917
5.8.1919
15.10.1917
4.8.1917
15.10.1917

4.8.1917

6.3.1918
6.3.1918
6.3.1918

6.8.1918
6.8.1918
6.3.1918

6.3.1918

3.6.1918

6.3.1918
6.3.1918
14.6.1917
15.5.1918
15.5.1918

20.4.1919
28.5.1919
29.3.1918
30.5.1920 Jako 50letý propuštěn
ze služby vojenské.
20.4.1920
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