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Rozsvícení vánočního stromu v r. 2019
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
zimní čas je zde, i když počasí tomu nenasvědčuje, a vy dostáváte do
rukou druhé vydání Letonického zpravodaje v tomto roce. Nastává čas krátkých
dnů, čas, ve kterém bychom měli po vzoru přírody trochu vysadit a odpočinout.
Užít adventního klidu a kouzla vánočních svátků. A do nadcházejícího roku si
přát jen vše dobré a hlavně aby nám sloužilo zdraví. Ale my se vrháme do
přeplněných obchodů a překotně se snažíme vše dokončit, aby bylo vše do
konce roku splněno. Je to trend dnešní doby. Pro den, kdy se změní poslední
dvoučíslí letopočtu, musíme mít všechny závazky, výkazy a záležitosti splněny.
Toto období je také obdobím bilancování, co se povedlo či nepovedlo, co
bylo dobře a co mělo být jinak. Uplynulý rok byl prvním z čtyřletého volebního
období a dá se říci startovacím. Zastupitelstvo se zaměřilo na inventarizaci a
ocenění obecních pozemků, jejich směny, prodej a aktualizaci pachtovních
smluv. Byla dokončena úprava ulice Dražovské dobudováním parkovacích
zálivů a instalací zábradlí kolem chodníku v zatáčce. Tělocvična ZŠ se dočkala
rekonstrukce sprch a rovněž personál MŠ může ocenit celkovou rekonstrukci
sociálního zařízení v budově školky.
V současné době můžete pozorovat průběh prací na zateplení ZŠ. Při této
příležitosti bude v budově instalován nový kamerový systém. Barokní socha sv.
Jana Nepomuckého byla odborně restaurována a doplněna o sošky andělíčků,
odcizené v roce 2004. Péčí farnosti a finančním zabezpečením obce je opravena
další část zdi a instalována nová hlavní brána místního hřbitova a na
zprovoznění čeká nově zřízené sociální zařízení v rekonstruované márnici.
V obci je část místních komunikací opravena speciální technologií a
v zahradě MŠ byl dokončen nátěr dřevěných herních prvků. Vzhledem
k projekčním, administrativním a technickým potížím nebylo pokračováno
v opravě kanalizace a chodníků v ulici Nové. Toto bude realizováno
v nadcházejícím roce. Mimo těchto prací byla prováděna obvyklá údržba
majetku obce a drobné opravy. Na další období roku 2020 je projekčně
rozpracováno několik investičních akcí a záměrů. Ve hře je vložení ČOV a
kanalizace do majetku a péče VaK Vyškov, pracuje se na dalším postupu prací
v nově budované ulici Horany. Diskutovaná je otázka směny a koupě objektu
v zemědělském areálu, na kterou není jednotný názor zastupitelů. Připraveno je
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rovněž pokračování budování společných zařízení v intravilánu obce a údržba
polních cest. V rámci volnočasových aktivit se hledá možnost zbudování
cyklostezky a dořešení budoucnosti areálu koupaliště.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné a pohodové prožití vánočních
svátků a do roku 2020 vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a porozumění.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

e

Ježíšku - braň se aneb České Vánoce
(Pohled na historii trochu jinak)
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Tento příspěvek v rubrice Letonice – život kolem nás na Facebooku mne
dne 7. listopadu 2019 inspiroval k napsání následujícího článku.
Je tomu pár let, co začal do většiny oblastí našeho života pronikat
„amerikanismus“. Jeho vliv se stále více projevuje i v našem krásném českém
jazyce, kde se s převzatými výrazy setkáváme stále více nejen v odborné
terminologii, ale zvláště u mladší generace i v běžném hovoru. Je přece moderní
být „ready“ a nebo mít vše O.K.
Rovněž tak jsme pozvolna přejali dříve neobvyklé slavení „svátku
zamilovaných“ – sv. Valentýna a v posledních létech se zvláště děti shlédly
v „Halloweenu“ – svátku duchů, který má tradici ve Velké Británii.
To však není nic proti tomu, co vypukne zhruba začátkem října
v obchodních centrech. Mám na mysli zcela předčasnou vánoční výzdobu,
prodej čokoládových čertů, Mikulášů, kolekcí a dalších vánočních pochutin.
Stojíte u tohoto zboží v letním oblečení, do toho posloucháte koledy a do očí
blikají světelné, mnohdy neobvyklé ozdoby vánočního stromečku – vždyť
Vánoce budou za tři měsíce! To celé sleduje ze svého majestátu Santa Klaus,
který dbá na to, aby zákazník kupoval a kupoval. Copak potřebujeme takový
reklamní nával, abychom nezapomněli, že budou v prosinci vánoční svátky?
Idyla Vánoc, svátků míru a pokoje, tak jak je přiblížil svými kresbami
Josef Lada a jak je prožívali naši předkové, se nám v poslední době stále více
vzdaluje. Vánoční poezie již několik let není podmalována pohledem na
zasněženou krajinu, dávno netroubí pastýři koledy, spěch spojený
s administrativním koncem roku a předvánoční shon v domácnosti vyčerpává.
Snad jen děti se těší na dárky a pro dospělé je stále větší problém v záplavě
zboží vybrat ty, které udělají opravdovou radost.
Symboly českých Vánoc jsou v poslední době nahrazovány umělými
stromky s umělou vůní, pomalu mizí staré krásné skleněné ozdoby známé
z našeho dětství. Dříve nosil do českých rodin dárky Ježíšek. Neměl to mnohdy
lehké, jednu chvíli mu konkuroval Děda Mráz, ale přesto vydržel. Dnes na něj
útočí ekonomicky silnější a v reklamě daleko bombastičtější Santa Klaus.
Vypadá to, jako by se nám Ježíšek začal trochu vytrácet. V předvánoční
kampani se dokonce objevil typicky červený úbor Santy Klause s bělavým
plnovousem a charakteristickým čepečkem a popisem, že se jedná o úbor našeho
tradičního nositele dárků.

Ježíšku, braň se, drží ti palce miliony českých občanů.
Jiří Skokan
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Vánoce, vánoce přicházejí do základní školy Letonice
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhlo v pondělí
2. září 2019 za přítomnosti žáků, jejich rodičů, pedagogů a starosty obce.
Všechny přivítala paní ředitelka Mgr. Tamara Kuchtová, pan starosta Ing. Jiří
Skokan a básničky žáků 5. třídy. A kdo se nejvíce těšil na tento den? No přece
našich 12 prvňáčků, kteří byli poprvé v historii školy pasováni do řad školáků.
Paní ředitelka z MŠ Hana Vyhlídalová je slavnostně předala třídní učitelce
Mgr. Janě Lokajové, která je bude vzdělávat podle programu „Duhová škola“.
ZŠ LETONICE – školní rok 2019/2020:










2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
školní družina:
asistentka pedagoga:
školní asistentka:
školnice:
uklízečka:

18 žáků
7 žáků
12 žáků
14 žáků

Mgr. Jana Spáčilová
Mgr. Lenka Urbancová
Mgr. Andrea Fialová
Mgr. Tamara Kuchtová
Marcela Váradiová
Eva Levíčková
Renata Jacková
Věra Moudrá
Ilona Ficová

Zájmové kroužky:
Medvídci
Šikulky
Zdravotní kroužek
Veselá věda
Hudební nástroje
Tradičňák

Lenka Urbancová, Silva Lokajová
Věra Moudrá, Miroslava Davidová
Věra Moudrá
Iveta Kučerňáková
Šárka Novozámská
Lenka Urbancová, Renata Dostálová

Nepovinný předmět:
Náboženství

Martin Bejček
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Co jsme už společně podnikli?
V 1. čtvrtletí se nám podařilo uspořádat plno akcí. V měsíci září proběhla
v tělocvičně školy ukázková hodina baseballu vedená trenéry klubu Pelikans
Bučovice. Stalo se již tradicí, že v měsíci září provádíme také sběr starého
papíru a za získané peníze hradíme dětem aktivity ve škole. Tato akce je kladně
hodnocena také občany vesnice. Koncem měsíce září proběhl ve spolupráci
s místní organizací chovatelů projekt Naše vesnice, a to v podobě přednášky a
výstavy zvěře.
V říjnu naši školu navštívil kouzelník, který předvedl představení plné
triků a iluzí. Všechny děti si přály být kouzelníky. Naše 4. třída navštívila
dopravní hřiště ve Vyškově, kde si děti zkusily teoretickou i praktickou část
(testy a jízdu na kole). Příští rok na jaře budou bojovat o Průkaz cyklisty. Dne
16. října proběhl na škole projektový den Zdravý životní styl – Světový den
výživy. Lektorky, jež ve škole tuto akci uváděly, dokázaly svým projevem děti
velmi zaujmout. S koncem měsíce října se uskutečnil tematický den Podzim
očima žáků naší školy. V každé třídě si žáci, oblečeni do podzimních barev,
připravili ukázku týkající se podzimu.
V listopadu se dětem nejvíce líbila akce Piškvorkiáda. Všichni se velmi
těšili, i když někteří tuto hru hráli poprvé. Na konci vyučování už nebyl ve třídě
nikdo, kdo by si hru nechtěl zahrát a kdo by nedostal sladkou odměnu.
K velmi pěkné tradici patří každoroční rozsvícení vánočního stromu na
návsi. Za zpěvu koled, vánočních písní, přednesu básní a zvuku flétny se všichni
naladili na vánoční atmosféru. Také nás nezapomněli navštívit Mikuláš, čert a
anděl, podnikli jsme vzdělávací exkurzi do Anthroposu v Brně a žáci druhé třídy
shlédli výstavu Sladké Vánoce v Bučovicích.
Je třeba zmínit také spolupráci s místní knihovnou, kterou již v 1. pololetí
navštívili všichni žáci naší školy. Byla zde pro ně připravena zajímavá témata:
1. třída – Za pohádkou do knihovny, 2. třída – Čtyři roční období, 3. a 4. třída –
Mluvící zvířata, 5. třída – Bajky a advent.
Adventní atmosféru umocnily Vánoční dílničky, aneb společné tvoření
s rodiči. Nadšenci vesmíru se dočkali návštěvy přenosného planetária se
sférickým promítáním vzdělávacích filmů.
Přejeme vám s dětmi krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších a do
nového roku 2020 hlavně zdraví, životní inspiraci a hodně štěstí.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Letonice
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Ze života dětí Mateřské školy v Letonicích
Čas neúprosně letí a opět tu máme to nejkrásnější období, na které se děti
těší z celého roku nejvíce. Přípravy už vrcholí a i v naší školce na nás dýchá ta
pravá vánoční atmosféra. Nastrojený stromeček, dětmi vyrobená vánoční
výzdoba, zpěv vánočních koled, vůně vánočního cukroví. Ale ještě než si
popřejeme „krásné svátky“, chtěli bychom Vám přiblížit, co jsme v naší školce
s dětmi prožili. Rok 2019 byl opět rokem plným nových zkušeností, poznávání,
úspěchů a kulturních akcí, které obohacují výchovu a vzdělávání v naší školce.
V září jsme přivítali 18 nových dětí. Cirkusovým vystoupením jsme zahájili
letošní kulturní akce. Program v dětech zanechal velký dojem. Předškolní děti
přivítaly milými básničkami nové občánky Letonic. Také potěšily svým
vystoupením nejstarší občany na besedě s důchodci. Divadélko „Truhlík a
Truhlička“ připomnělo dětem, jak si správně mýt ruce. Jestli mají děti správnou
výslovnost, pak prověřila depistáž paní logopedky. Následoval tradiční
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„Bramborový den“. Děti se těšily nejen na soutěžní dopoledne plné
bramborových disciplín, výtvarných činností, ale především na dobroty, které
z brambor umí skvěle připravit naše paní kuchařky. Říjen byl pro nás plný
kouzel. Čarovali jsme s barvami a jedno dopoledne k nám zavítal také
profesionální kouzelník. Během hodiny magie a čar nebyly děti ani paní učitelky
jen diváky, ale staly se asistenty a kouzelníky. Děti si mohly vykouzlit mince,
karty, ale i živého králíčka. U zvířátek jsme v říjnu zůstali a navštívili jsme
místní myslivce. Ti si pro nás připravili krásné povídání a dětem ukázali nejen
trofeje, ale i výzbroj a výstroj, včetně střelných zbraní. Nejen myslivci, ale i
rodiče se zapojili do našeho školkového programu a spolu s dětmi vytvořili
úžasnou výzdobu v podobě podzimních strašidýlek. K podzimu neodmyslitelně
patří kaštany a kromě zvířátek, jsme letos zařadili i novinku v podobě
„Kaštaniády“. Děti si užily spoustu legrace při soutěžních disciplínách. Začátek
adventu patří rozsvěcení Vánočního stromu. Ani letos nechyběli předškoláci se
svým poctivě nacvičeným vystoupením. Mikuláš s anděly a čerty důstojně
vkráčel do naší školky a odměnil děti za jejich píli a pracovitost balíčky plných
zdravých dobrot. Pohlazením po duši pro nás byla krásná vánoční atmosféra při
„Vánočních dílničkách“. Děti společně s rodiči vyráběly vánoční dekorace a
přání pro své blízké. Nechyběla ani nadílka pod stromečkem a rozzářená očka
dětí při čekání, až zvoneček ve školce zazvoní.
Nastává poslední část adventu a my bychom Vám chtěli popřát, krásné
prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a vše nejlepší do nového roku 2020.
Hodně štěstí do nového roku 2020 přeje kolektiv MŠ Letonice

Volejbal
V posledních letech svoji činnost zaměřujeme hlavně na mládež a
rekreační sport. Zatímco v dětské kategorii dochází k přirozenému úbytku
členské základny, v dospělé se naopak počet zájemců navyšuje i díky práci
s mládeží v letech minulých, protože v dospělosti se ženy i muži k tomuto sportu
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rádi vracejí, většinou i se svými ratolestmi. Scházíme se pravidelně, v létě ve
volejbalovém areálu u „koupaliště“, v zimě v tělocvičně ZŠ. Díky poctivým a
odborně vedeným tréninkům naše hra vykazuje již velmi dobrou a vyrovnanou
úroveň. Brány kurtů i tělocvičny jsou otevřeny všem dalším zájemcům, stačí jen
projevit zájem.
Během letní sezóny jsou kurty k dispozici i tenistům, mimo jiné zde
pravidelně pořádáme prázdninový tenisový turnaj, jehož letošním vítězem se stal
Vlasta Štrublík, jr. Počítáme i s turnajem v nohejbale, který tradičně pořádáme
v tělocvičně na přelomu roku.
Vedle sportovních aktivit členové oddílu i příznivci brigádnicky udržují a
zvelebují svůj skromný areál, radost a dobrý dojem z něj nám však kazí
zchátralé a zanedbané okolní prostředí.

Jan Ježorek

Oddíl stolního tenisu
Stolní tenisté v sezóně 2019/20 úspěšně zvládli první polovinu soutěže a
drží se na pěkném 4. místě z 12 týmů. Škoda jen, že dva nejzkušenější hráči, pro
zranění, nemohou týmu zatím pomoci. Celkový počet hráčů nám vzrostl na
10 členů, z toho 3 jsou mladší 15 let. O to více nás těší, prudký vzestup hráče
Davida Lokaje, kterému letos bylo 15 let, a už v tak mladém věku patří mezi
tahouny týmu.
V letošním roce se 23. prosince uskuteční již 5. ročník „Vánočního
turnaje“ ve stolním tenise. Těší nás stále se zvyšující zájem veřejnosti. I mezi
hráči již turnaj dosáhl určité prestiže. Děkujeme TJ za nákup nového pingpongového stolu, vedení obce Letonic za finanční podporu a ZŠ za možnost
trénovat a hrát v jejich prostorách. Stále hledáme nové talenty. Tímto Vás zvu,
přijďte se podívat a zahrát si.
Ladislav Lokaj
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Foto z Vánočního turnaje 2018

Z činnosti organizací a zájmových sdružení
Rok 2019 - 55. výročí vzniku organizace zahrádkářů v Letonicích
Kde hledat důkazy o začátcích organizování zahradníků, sadařů a vinařů?
Snad za první můžeme považovat Společnost vinařů v Mělníce, která dostala
stanovy za vlády Vladislava v roce 1606, jak o tom píší kronikáři. V Brně byly
v roku 1806 sloučeny všechny přírodovědné organizace v Moravsko-slezskou
společnost pro zvelebování orby, přírodoznalectví a vlastivědy. Podle tohoto
vzoru vznikl prokazatelně v roce 1820 ovocnický spolek pro Království české.
V roce 1830 pak vznikla vlastenecko-hospodářská společnost pomologická,
jejímž úkolem bylo udržet osvědčené odrůdy, vyzkoušet nové a přispět ke
zlepšení výnosů půdy. Vzpomeňme známého ovocnáře a vinaře, pátera
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augustiánského kláštera na Starém městě v Brně, Johanna Gregora Mendela,
zakladatele genetiky. Koncem 19. století vznikají v Čechách a na Moravě různé
ovocnické, zahrádkářské a okrašlovací spolky. Jako první na Moravě byl v roce
1925 založen Svaz zahrádkářů a přátel přírody v Brně. Jeho statut byl potvrzen
Zemským úřadem v roce 1933. Na Moravě začala tak éra zakládaní spolků
zahrádkářů a přátel přírody, tato činnost však byla utlumena 2. světovou válkou.
Hned po válce v roce 1945 byl v naší obci založen Spolek pěstitelů
ovocných stromů, který čítal 59 členů a důvěrníkem se stal pan Malý František,
čp. 76. Roubování stromů v celé obci prováděl pekař Karel Štuchal, který byl
oblíbený pro svůj humor. V roce 1957 byly v celé ČR rozpuštěny všechny
různorodé spolky a vznikla nová jednotná organizace Československý svaz
zahrádkářů. Po roce 1957 zachvátila republiku Československou vlna zakládání
zahrádkářských organizací, které byly zaměřeny na zvelebování ovocnictví,
květinářství a zelinářství. I na okrese Vyškov narůstaly tyto zahrádkářské svazy.
V naší obci přičinil se největší měrou o založení zahrádkářů občan
Ladislav Smejkal, čp. 322 a Bohuslav Malý, č. 76. Dotyční se dohodli
s ředitelem měšťanské školy Františkem Sýkorou na termínu ustanovení ZO a to
na neděli 1. 3. 1964. Ze 40 zakládajících členů se organizace rozrostla na 66.
Stav ZO narůstal a v roce 1986 dosáhl 119 členů. Ačkoliv byl velký zájem o
členství, přibíralo se opatrně. Tato nová zájmová složka se pustila hned do práce.
Obstarávala hnojiva pro občany, zajištovala postřiky stromů, objednávala
jahody, maliny, rybíze, angrešty a nakupovala růže pro občany a MNV na parky,
před domy a na návsi. Hned první rok uskutečnila výstavu ovoce a květin,
kterou navštívilo 400 občanů a 120 žáků. Uspořádala zájezd do Litenčic na
školku ovocných stromů a růží. V parku na návsi a na hřbitově vysázela 60
břízek a 40 ks smrčků. Pro občany zajištovala také postřiky ovocných stromů
přes TS Slavkov. Jen v roce 1966 bylo v 80 zahradách ošetřeno na 900 stromů.
V roce 1966 byl u ZO založen KVĚTINOVÝ ODBOR, který měl 35
členů, zejména ženy. Měl za úkol zajištovat květiny pro občany, dbát o pěkný
vzhled předzahrádek u domů, zajištovat výstavy ovoce a zeleniny a pořádat
zájezdy na květinové výstavy. V roce 1968 byl uspořádán velmi úspěšný
zahrádkářský ples, čistý zisk 2.200 Kč byl věnován na výstavbu koupaliště.
V tomto roce se brigád na koupališti zúčastnilo 44 zahrádkářů. V roce 1972
zahájili zahrádkáři výkup ovoce od občanů, do roku 1983 bylo od občanů
vykoupeno 62 vagónů ovoce. V roce 1983 z dotace od ÚV 25.000 Kč byl
zakoupen drtič ovoce a plachetkový lis na ovoce, toto zařízení slouží občanům
dodnes. Na ZŠ byl v roce 1978 založen kroužek Mladý zahrádkář, který vedl
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Václav Navrátil a Ludmila Hrdličková. Od roku 1980 zajišťovali zahrádkáři také
účast na brigádách na vyhořelé Sokolovně.
V roce 1988 je podána žádost o povolení stavby střediska zahrádkářů
s rozpočtem 246.000 Kč. Byly sdruženy finanční prostředky, 90.000 Kč ZO
zahrádkářů, Jednota Vyškov 60.000 Kč, Meta -5.000 Kč. Byla uzavřena smlouva
s MNV, aby pozemek, na kterém se bude stavět, byl majetkem zahrádkářů.
Stavba byla prováděna v akci Z. ZO zahrádkářů se zavázala odpracovat nejméně
3.000 hodin. Kolaudace této stavby byla provedena v roce 1991, velkou zásluhu
na tomto díle měl Václav Navrátil.
Seznámil jsem vás jen s výtažky zápisů z kroniky některých roků. Když se
však začtete do kroniky a zjistíte, že naši předchůdci dováželi každý rok kolem
500 ks ovocných stromků, založili si vlastní ovocnou školku, dováželi kolem
800 kg různých hnojiv, dále růže na výsadbu, prováděli výkup ovoce, pořádali
zájezdy do divadel a na různé výstavy, chodili po brigádách, nezbývá nám nic
jiného, než před jejich činností smeknout. Elán a nadšení, které měla tato
generace zahrádkářů po 2. světové válce, se již těžko překoná.
V letech 2000-2009 celostátně začal klesat počet zahrádkářů. Rušily se
zahrádkářské kolonie, kam zejména lidé z města jezdili o víkendech relaxovat na
svých malých políčkách a zahrádkách. Také v Letonicích klesaly početní stavy u
zahrádkářů a v roce 2003 je evidováno již jen 20 mužů a 7 žen. Dokonce se
ozývaly i hlasy, aby byla organizace rozpuštěna. Na tom, že se tak nestalo, má
velkou zásluhu Vlach Jan. V roce 2007 proběhly u naší ZO nové volby, kde byl
zvolen i nový výbor. Funkci předsedy místo pana Šimáčka začala vykonávat
Kohoutková Zdena, jako jednatel byl zvolen Skoupý Miroslav a místopředseda
Vlach Jan. Kachlíková Anna byla zvolena jako pokladní a Lokaj Jaroslav jako
člen výboru. Hlavním úkolem nového výboru bylo zachránit v naší obci
organizaci zahrádkářů. Nově zvolenému výboru se začalo dařit doplňovat
členskou základnu a do roku 2019 bylo přijato 32 nových členů, v současné
době má naše organizace rovných 50 členů s věkovým průměrem 61 let. Tzv.
služebně nejstarším členem je pan Antonín Moudrý, který ve prospěch
organizace pracuje 55 let, tedy od jejího vzniku. Následuje pan Lokaj Jaroslav,
který je členem 53 let a ing. Lokaj Zdeněk, který pracuje u naší ZO 47 roků. Od
roku 2007 bylo novým výborem ZO podáno na RR ČZS v Praze celkem 9
návrhů na vyznamenání jednotlivých členů naší ZO, z toho bylo 8 realizováno
udělením zlatých a stříbrných medailí. Tolik stručně ze života zahrádkářů v naší
obci v 55 letech působení.
S heslem zahrádkářů ZO Letonice z roku 1973 uvedeným v kronice na
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listu č. 29, že: „nejlepšími lékaři člověka jsou klid, vnitřní pocit radosti,
neznalost nenávisti a spokojenost s tím, co má „- končí tajemník ZO ČZS
Letonice.
Miroslav Skoupý, za výbor ZO ČZS

ČČK v roce 2019
Rok 2019 je desátým rokem obnovení práce Červeného kříže
v Letonicích. Členská základna je stabilní a opírá se o obětavou činnost naší
starší generace členek, i když v průběhu roku se do našich řad zapojilo několik
mladých děvčat a žen, ovšem jak to nese čas, některé členky nás opustily. Za
jejich dřívější činnost mají náš obdiv.
Od ledna jsme celoročně aktivně přistupovaly ke všem úkolům, které jsme
si na výroční členské schůzi předsevzaly, takže můžeme konstatovat s průběhem
roku spokojenost. Podílely jsme se i na práci okresní organizace ve Vyškově,
letos jsme si tam připomněli 100. výročí založení ČČK po vzniku republiky.
Stále uskutečňujeme v ZŠ a MŠ s dětmi besedy se zdravotnickou
tématikou. Nejen ve školním roce, ale i o prázdninách jsme s dětmi na jejich
vesnickém táboře měly besedu o bylinkách, léčivých stromech a o přírodě
v zahradě MŠ a v Hájku praktické cvičení k minulé besedě a nácvik resuscitace,
což bylo pro všechny zúčastněné (i některé maminky) přínosné. Podíleli jsme se
na akcích ke konci školního roku a konci prázdnin, jen byla škoda, že kulturní
výbor s předstihem nedal plakáty nebo oznámení, takže dětí přišlo méně než
obvykle. V září začal opět pracovat ve škole zdravotnický kroužek pod vedením
paní Moudré, který i v minulém školním roce pracoval úspěšně.
Tradičně byl uspořádán zájezd nejen pro členy ČČK, ale i další zájemce a
rodiče s dětmi. Tentokrát jsme navštívili hrad Bítov a zámek ve Vranově nad
Dyjí a měli jsme možnost prohlédnout si i retro výstavu hraček a starých
předmětů.
Řadě starších jubilantů jsme popřáli k jejich narozeninám všechno
nejlepší, rádi se s nimi setkáváme a vážíme si jejich životních zkušeností i
vzpomínek na vzdálenější události, které sami nepamatujeme.
Šest našich členek se účastnilo rekondičního pobytu v Kostelci u Zlína,
byl to v přátelské atmosféře prožitý ozdravný týden společně s dalšími členy a
členkami ČČK okresu Vyškov. Pobytu jsme využily i ke kulturnímu poznání na
výstavách ve Zlíně, ve Štípě a při návratu na Velehradě.
Naše podzimní aktivita se soustředila na přípravu a uskutečnění
Kateřinské zábavy, která se podařila. Ceny z bohaté tomboly potěšily stovku
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výherců a jménem naší organizace vyjadřuji velké poděkování všem sponzorům,
kteří svými dary podpořili náš Červený kříž, velmi si jejich pomoci vážíme.
V závěru kalendářního roku se MS ČČK také aktivně podílí na
předvánočních a vánočních akcích v Letonicích.
Jsme rádi, že žijeme v kulturní obci, která práci naší organizace
podporuje, zatímco v okolí ČČK zaniká. Za podporu jménem MS ČČK děkuji a
všem občanům přeji krásné vánoční svátky a plno zdraví, štěstí a spokojenosti
do roku 2020.
Dr. Pavla Kučerová, předsedkyně MS ČČK

Zpráva za Myslivecký spolek Letonice, z.s.
Druhé pololetí roku 2019 uplynulo jako voda a ani tentokrát myslivci
nezaháleli. Letošní rok byl pro nás hektický a náročný po stránce rekonstrukcí
v mysliveckém areálu Cihelna. V první řadě jsme se museli pustit do demolice
krbu, jehož dobrá léta jsou již dávnou minulostí. Bylo provedeno vybourání
starého krbového tělesa v hlavní místnosti Cihelny, vyspravení všech komínů
v chatě a následná stavba nového topného tělesa s krbovou vložkou. Tato
činnost byla zdárně dokončena v červenci a následné slavnostní zažehnutí se
uskutečnilo na konci srpna, kdy v areálu Cihelna myslivci společně s dalšími
spolky z obce uspořádali akci pro děti – Ukončení prázdnin, která byla hojně
navštívená dětskou a dospěláckou veřejností.
Druhá velká stavební činnost odstartovala v září, kdy se začalo
s rekonstrukcí střechy na chatě. Plechová krytina, která byla za zenitem své
životnosti, musela být nahrazena novou střešní krytinou, kterou se podařilo
s velkou pomocí Obce Letonice, položit v průběhu září a října a nyní již nehrozí
zatékání dešťové vody do konstrukčních prvků chaty.
V průběhu září proběhli střelby našeho spolku na brokové střelnici
Mysliveckého spolku v Bučovicích, za účasti 20 střelců (domácích i
přespolních) a také dva společné lovy na kachnu divokou ve Vrbkách, kdy za
účasti myslivců z okolních spolků bylo uloveno 70 kachen a zakončené byli
společnou Poslední lečí na chatě Cihelna nebo v pohostinství U Huberta.
Na podzim jsme společně s Mateřskou školou v Letonicích uspořádali pro
školáčky Myslivecké dopoledne, kdy děti mohli navštívit chatu, dozvědět se
nové informace o zvěři, životu v přírodě a mysliveckých činnostech. Na jaře se
opět budeme těšit na společné setkání, tentokrát na zahradě mateřské školky.
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Společné lovy na drobnou zvěř začali u nás tradičně první sobotu
v listopadu. Za účasti 50 lovců a 12 loveckých psů se lovila tzv. Velká strana.
Začínalo se ve Vrbkách, dále se pokračovalo kolem potoka a končilo se ve
Větrníkách. Ve 4 lečích se ulovilo sele prasete divokého, dvě lišky, 25 zajíců a
69 kohoutů bažanta divokého. Ukončení proběhlo v areálu Cihelna s následných
pohoštěním v chatě.
Do konce roku nás čekají ještě dva společné lovy v prosinci a zároveň
budeme pro Vás připravovat tradiční Myslivecký ples, který se bude konat
v sobotu 18. ledna 2020 v sále Orlovny od 20 hodin. K tanci a poslechu bude
hrát kapela TOBY BAND, bude připravené pohoštění a bohatá myslivecká
tombola. Jste všichni srdečně zváni na první ples roku 2020 v Letonicích.
V únoru, v sobotu 8. 2. 2020, v průběhu dne, se v mysliveckém areálu Cihelna
uskuteční Zabijačkové hody, stejně jako v minulém roce. Nachystáme pro Vás
opět zabijačkové pochutiny, tentokrát ve větším množství. A poslední
plánovanou akcí je Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v okrese Vyškov.
Pořadatelem je Okresní myslivecký spolek ve Vyškově, společně s ORP
Bučovice, Slavkov u Brna, Vyškov a Mysliveckým spolkem Letonice. Výstava
se uskuteční v sobotu 14. března 2020 v sále Orlovny v Letonicích od 9 hodin.
Široká veřejnost je zvána a může se podívat na trofeje z lovecké sezóny 2019,
dát si občerstvení a posedět společně s přáteli v prostorách Orlovny. Těšíme se
na Vás.
Myslivci z Letonic Vám přejí příjemné prožití svátků Vánočních a těšíme
se na další setkání.

Bc. Matěj Pospíšil, za Myslivecký spolek Letonice, z.s.
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Orel jednota Letonice - zpráva klubu karate za rok 2019
V září v našem oddíle proběhl nábor dětí a mládeže. Během podzimu se
přihlásilo celkem 12 nových dětí. Cvičíme v dojo na Orlovně 2x týdně s dětmi a
2x týdně s dospělými. V roce 2019 se náš oddíl zúčastnil několika soutěží,
soustředění, školení a postupových zkoušek, tzv. páskování. V soutěžích naši
cvičenci obsadili v různých věkových kategoriích dvě 1. místa a mnoho 2. a 3.
míst. Asi největší radost nám udělali naši začátečníci, kteří vybojovali na
podzim v soutěžích Grand Prix Brno a v Poháru Brněnského Draka 1. místo a
několik 2. a 3 míst. Umístění na soutěžích je snad přesvědčil, že má cenu cvičit a
zdokonalovat se v tomto sportu.
Na pár dní jsme o prázdninách vyjeli i na soustředění a na pozvání
husovického klubu Sokol karate Husovice na chatu Sokola v Herolticích. Dobrý
kolektiv a pěkné okolí nás přesvědčilo, že příští rok pojedeme znovu a možná i
na víc dní.
19. - 21. 7. 2019 proběhlo Mistrovství světa v karate SKIF 2019 v Hradci
Králové. Jako část dobrovolníků z řad organizátorů jsme se zúčastnili této akce,
kde jsme načerpali novou inspiraci. Seznámili jsme se s novými lidmi z celé ČR
a zjistili, že karate se cvičí i v dalekých pro nás exotických zemích.
Páskování na podzim. Páskování bývá 2 x ročně a otestuje naše cvičení
během celého roku. Doufáme, že v budoucnu z našich svěřenců budou nejen
závodníci, ale někteří možná převezmou naši štafetu a dají se na dráhu trenérů a
povedou další zájemce o cvičení karate.
Tomáš, Daniel, Maruška, Vanessa - žlutý pás
Zdeňka, Valerie, Lucka - zelený pás
Veronika, Eliška - hnědý pás
Zvyšování kvalifikace je součást trenérského života, proto se občas
zúčastňujeme odborných školení. 29. 11. - 1. 12. 2019 proběhlo školení trenérů
v Brně. Tentokrát to bylo teoretické školení z oblasti psychologie sportu,
tréningu, nových pravidel karate a praktické školení pro cvičení kata a kumite.
Náš klub je možné sledovat na webových stránkách www.orelletonice.cz
případně na FB: www.facebook.com/groups/orel.letonice.klub.karate/
Děkujeme za podporu obci Letonice a MŠMT ČR, bez nichž by náš klub
a organizace mohla fungovat jen v omezené míře.
Trenéři ing. Ladislav Kolozsi a Pavel Dostál
Za Orel jednotu Letonice, www.orelletonice.cz
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Co se událo v naší knihovně
V říjnu pokračoval projekt „Můj příběh“. O tom, že malování není žádná
věda, nás ve svém workshopu přesvědčil Miroslav Míča. Velmi úspěšná byla
cestopisná přednáška o Taiwanu v podání manželů Poulíkových. Vyprávěním
jsme se přenesli na jeden z nejvýše položených ostrovů světa. Kromě krásné
přírody a spousty historických chrámů se ostrov může chlubit tím
nejpřátelštějším obyvatelstvem, s jakým se můžete na svých cestách setkat.
Návštěvníci měli možnost ochutnat pravý Oolongský ručně sklizený čaj.
Pro žáky ZŠ bylo v knihovně připraveno několik besed:
1. třída - „Za pohádkou do knihovny“ - prvňáčky nejvíce uchvátil Hejkal.
2. třída - „Čtyři roční období“ - děti se pokusily vyřešit velmi těžké úkoly, což
se všem povedlo. Všichni byli moc šikovní a za odměnu dostali malou sladkost.
3. a 4. třída - „Žabák a cizinec“ - účelem besedy bylo přiblížit dětem, co
znamená slovo "cizinec" a jak se zdraví lidé v různých koutech světa. Děti si
vyzkoušely pozdravy z Nového Zélandu, Indie, Grónska, Mongolská a dalších
zemí. Přečetly si příběh s předvídáním, povídaly si o něm a zkoušely vymyslet,
jak bude příběh pokračovat. Děti velmi pěkně spolupracovaly.
5. třída - „Bajky“ - páťáci se dozvěděli, co to vlastně bajka je, kdo byl
zakladatelem tohoto literárního žánru a nakonec si společně i některé bajky
přečetly.
V knihovně se uskutečnila v pořadí již třetí cestovatelská přednáška
manželů Márových. Příjemné a poutavé bylo vyprávění o jejich společné cestě
do velmi krásné země Austrálie. Objeli celý kontinent kolem dokola a ještě
navštívili Tasmánii. Své zážitky a postřehy prokládali krásnými fotografiemi a
videoukázkami. Přednáška se všem moc líbila a těší se na další.
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V knihovně proběhla v rámci projektu "Můj příběh" prezentace povídek,
jejichž autory byly samotné děti. Jejich příběhy byly úžasné. Děti své příběhy
četly před ostatními a mnohdy byste nevěřili, že autorem příběhu bylo samotné
dítě. Byl to krásný zážitek a jsem moc ráda, že se děti opět vrací k literatuře.
Budeme se těšit na další příběhy dětí. Děkuji za spolupráci Evě Míčové a
Základní škole Letonice. Povídky prezentovaly: Eliška Dostálová, Michaela
Rotreklová, Tereza Vodáková, Nela Hňoupková, Vendula Moudrá, Sára
Skoupá, Josefína Urbancová, Anna Míčová, Adéla Šubrtová, Nela Veselková,
Mína Klímová, Aneta Famfrlová.
V prosinci tradičně proběhla výstava obrazů místní malířky Hany
Kovaříkové a fotografií Letonic amatérských fotografů. Děkuji panu Ježorkovi
za obornou spolupráci při realizaci výstavy a panu Ficovi, který se na přípravě
také podílel. Výtěžek z výstavy věnovali autoři na nákup her pro děti. Knihovna
chystá i v novém roce další cestopisné přednášky a akce pro děti.
Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Ilona Ficová

Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letonice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit vás s činností SDH Letonice za uplynulý půlrok roku
2019. Léto bylo horké a pro mnohé z nás úmorné. Hned první červencový den,
prověřil připravenost hasičů zvuk sirény. Jednotka letoňských hasičů byla
povolána k odstranění spadlého stromu. Strom, který byl poničen bouří,
zasahoval do drátů elektrického vedení. V srpnu jsme pro děti připravili
odpolední program v rámci příměstského tábora, s podtitulem “Poznej svoji
vesnici”. Hasiči pro děti připravili nejen odpoledne plné her na hřišti, ale navíc
je seznámili s hasičskou zbrojnicí a zásahovými automobily.
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Každoročně na občany apelujeme, aby se vyvarovali vypalování
travnatých ploch. I přesto dne 1. září v odpoledních hodinách došlo k požáru
"Biokoridoru" - Bartoňova zmola, kde zasahovaly 4 jednotky hasičů. Konkrétně
PS Bučovice, SDH Bučovice, PS Slavkov a SDH Letonice. Letoňští hasiči se
podíleli na pracích s dohašováním ohniska požáru.
Listopadovou sobotu 9. 11. 2019 si jednotka hasičů zpříjemnila exkurzí na
PS Prostějov. Celou stanicí provázel mjr. Ing. Michal Hrubý, který nejenže
jednotku seznámil s vybaveností požární stanice Prostějov, ale některým členům
výjezdové jednotky předvedl i tzv. "POLYGON". POLYGON je cvičební
prostor s překážkami, jenž se zdolává za snížené viditelnosti a navíc je celý
prostor zcela zakouřen.
Ke konci měsíce listopadu, a to 29. 11. 2019 proběhlo v naší obci
námětové cvičení okrsku Křižanovice, do kterého spadá i jednotka SDH
Letonice. Námětového cvičení se zúčastnilo 6 jednotek hasičů. Konkrtétně SDH
Dražovice, SDH Bučovice, SDH Hodějice, SDH Křižanovice, SDH Letonice a
jako hosté byly přizváni i SDH Nesovice. Smyslem námětového cvičení bylo
nejen prověřit připravenost jednotky, ale především i to jak se mají hasiči v dané
situaci zachovat a jak vzájemně spolupracovat. Námětové cvičení bylo
provedeno na firmu Plastum, jejíž sídlo se nachází v okolí ZD Letonice.
Součástí této firmy jsou i obytné prostory. Cvičení bylo dále obohaceno o
záchranu osob, které se v objektu nacházely, konkrétně dvě dospělé osoby a dvě
děti předškolního věku. Celá akce byla navíc ztížena špatnou dostupností a
zakouřeným prostorem. Námětové cvičení proběhlo za zvuku sirén a majáků,
jako by se jednalo o skutečný výjezd. Toto cvičení je nejen složité na přípravu
samotnou, ale zároveň podléhá mnoha předpisům a pravidlům, které je nutné
dodržovat. Jsme vůbec jediný okrsek na Vyškovsku, který tímto způsobem
námětové cvičení připravuje.
Každoroční akcí sboru dobrovolných hasičů je závěrem roku Pochod čertů
a čertic pořádaný Dámským klubem pod záštitou obce, který letos proběhl 7. 12.
2019.
Na závěr mi dovolte ještě několik málo upozornění. Nenechávejte hořet
svíčky na svých adventních věncích a vánočních svícnech bez dozoru. Také
nezapomínejte na bezpečnost s hořícími svíčkami.
A nyní mi nezbývá než vám a vašim blízkým popřát krásné Vánoce a do
nového roku mnoho štěstí a zdraví.
Jménem SDH Letonice
Ing. Monika Hrubá
20

Činnost Dámského klubu v r. 2019
Posledního dubna byl naplánován „Slet čarodějnic“. Nicméně kvůli
nepřízni počasí se akce neuskutečnila. Děti ale o nic nepřišly, a jak jsme slíbili,
pálení vatry jsme přeložili na červen, kdy jsme zároveň zahájili začátek prázdnin
u rybníka v areálu rybářů. Počasí bylo nádherné a akce se vydařila.
V srpnu se vždy loučíme s prázdninami a v letošním roce jsme se
společně s Mysliveckým spolkem rozhodly pro „ Klauniádu „ kdy výdělek byl
předán dětskému oddělení vyškovské nemocnice, které nakoupilo hračky a vše
potřebné. Naše 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.
V prosinci ve
spolupráci
s Kulturním výborem
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. Stalo se již
tradicí, že do svého kruhu zveme Jiřího Příhodu, který nás prostřednictvím
svého poutavého vyprávění dostává i mimo ČR formou videoprojekce po
různých zemích celého světa. Povídání je velice poutavé a tímto bych mu za
Dámský klub chtěla ještě jednou poděkovat a všechny se již těšíme na další
země.
To je ve zkratce vše z činnosti Dámského klubu. Nezbývá než popřát
krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020
za Dámský klub Renáta Zourková
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Letodiv ve Starém Městě
Máme velikou radost z toho, že jsme se díky pozvání pana místostarosty
Martina Zábranského a kulturního manažera Pavla Pluhaře ze Starého Města
dostali s Letodivem za hranice naší vesnice. Již pro charitativní představení na
konci června jsme si připravili hudební pohádku Lotrando a Zubejda, a tak jsme
ji měli důvod oprášit, znovu, a možná i lépe, pořádně nazkoušet a zpříjemnit
vystoupením zejména dětem tamní vánoční jarmark. Získali jsme zajímavou
zkušenost hrát v krásných prostorech jezuitského sklepa před novým publikem a
k tomu i hezký pocit z dobře odvedené práce. Chceme tímto poděkovat za
možnost účinkovat a za milé zázemí organizátorům akce.
Na tomto místě bychom rádi mezi nás pozvali nové divadelní nadšence
z řad dětí i dospělých. Od ledna se budeme scházet v prostorech Orlovny s těmi
menšími v pondělí od 17:30, se staršími pak od 18:30.

Divadelní uskupení Letodiv
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Kulturní výbor obce Letonice v roce 2019
Jak víme, tak jsou zde zastoupeny všechny organizace obce Letonice.
Někdo možná namítne, že je to zbytečné, ale po roční zkušenosti se ukázalo, že i
přes počáteční potíže sjednotit veškeré kulturní akce v obci, se došlo ke
zdárnému výsledku a nyní si troufám říci, že organizace se snaží vzájemně
spolupracovat a zbytečně si nekonkurovat, i když někdy je opravdu obtížné najít
správný termín pro pořádání akcí a vyhovět všem. Tady musím říci, že Kulturní
výbor nemá pravomoc někomu něco nařizovat, může pouze navrhovat
organizacím. Pak už je to opravdu na vzájemné domluvě a toleranci. Nicméně
ráda bych zmínila několik akcí, které byly v kompetenci Kulturního výboru.
Jako první byl Obecní ples, o kterém si troufám tvrdit, že se opravdu
vydařil a účast byla hojná. Následovalo Prvomájové odpoledne pro děti, kdy se
zapojily veškeré složky, a všichni si připravili program pro děti. V květnu se
v mysliveckém areálu odehrálo divadelní představení „Doba kamenná“. Na
říjen
jsme
připravili tradiční
setkání
s důchodci. Bylo
pozváno
180
občanů, což je
nejvíce
za
poslední dobu.
Pozvání přijala
polovina. Setkání
se vydařilo a dle
zpětné vazby od
občanů
se
všichni
dobře
bavili.
1.
prosince jsme všichni společně rozsvítili Vánoční strom na návsi a děti ZŠ nám
k tomu zazpívaly. V Obecním domě se poté pořádal tradiční Jarmark, kde měly
svůj program děti MŠ. Jako poslední v tomto roce jsme se jako obec přihlásili
do projektu „Česko zpívá koledy“. Zazpívat si přišlo přibližně 70 občanů.
Pro rok příští jsme všichni společně přichystali bohatý kulturní program,
který je předložen v plánu kulturních akcí pro rok 2020. Věřím, že každý si
vybere to svoje.
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě akcí,
ať se už jedná o jednotlivce či organizace. Rovněž děkuji za vstřícný přístup ze
strany pohostinství Obecního domu, pohostinství Na hřišti a v neposlední řadě
Obecnímu úřadu, jejich zaměstnancům a členům Kulturního výboru.
Za Kulturní výbor přeji všem občanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do roku 2020.
Za kulturní výbor Renáta Zourková

Ohlasy a příspěvky našich čtenářů
ČESNEK – pověry a mýty
 Na Václava do země:
Ne -aby byl zdravotní stav česneku co nejlepší a tím i nejvyšší výnos, je třeba
sázet do chladné země. Kdo psychicky nevydrží do prosince, ať sází v listopadu,
neboť pokud je zemina ještě prohřátá tak sadbu by mohla z 50 procent
napadnout hniloba.
 Sází se jen velké obvodové stroužky:
Ne- do země patří všechny stroužky bez ohledu na jejich umístění v cibuli a bez
ohledu na velikosti s výjimkou těch nejmenších.
 Česnek se nemůže sázet po bramborách:
Ne – brambory patří mezi nejlepší předplodiny. Půda je ve staré síle, dobře se
připravuje a dobře se pak sází. Nevysazujte 4-5 let na záhon, kde se objevilo
haďátko, či jiný škůdce. 1 rok nevysazujte také na záhon, kde rostl pórek, cibule,
hrách nebo fazole. Česnek si libuje v lehčí a propustné půdě, proto ji obohaťte
pískem, půda se tak lépe provzdušní. U malopěstitelů je ideální nasypat do
každé jamky trochu písku.
 Při pěstování více odrůd dochází k jejich sprášení:
Ne – to se určitě nestane. Česnek se množí vegetativně /nepohlavně, takže
odrůdy pěstované v sousedství na sebe nijak nepůsobí. Totéž platí i pro tulipány
a mečíky.
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 Na poloze stroužku u výsadby nezáleží:
Ne – Nejlepší výnos je po ruční výsadbě, kdy se sází kořenovou částí dolů. Ležíli stroužek na boku, sníží se výnos až o 20 procent. Při výsadbě kořeny nahoru je
výnos pouze poloviční.
 Po sklizni se může česnek sušit na poli podobně jako cibule:
Ne – Při slunečním záření dochází k úžehu a tím nevratnému poškození cibulí.
Proto by měl být co nejrychleji dopraven do stínu.
 Česnek z dovozu/ Španělsko, Francie, Čína /je možné pěstovat i u nás.
Ne- Ten z Číny nenaroste vůbec, ostatní cizí odrůdy jen při mírné zimě. Chuť
českého česneku však nebude mít žádný z nich.
 Česnek se nemusí mořit.
Ne- Sadba česneku není zrovna levná záležitost, proto je moření pojistka, že
stroužky v zemi neshnijí. Česnek je náchylný totiž k houbovitým chorobám a
hnilobě. Moří se 6-12 hodin, potom se sadba nechá uschnout na vzdušném
místě, do země putuje, až je suchá. Česnek lze mořit i několik dnů před sadbou,
pokud ji uschovátev chladu a suchu.
Skoupý Miroslav, ZO ČZS Letonice

Poděkování
chtěla bych touto cestou poděkovat našemu panu starostovi p. Skokanovi
za rychlou pomoc, kterou mi poskytl. Jednoho dne jsem měla obrovskou smůlu.
Šla jsem si chvíli sednout na lavičku. Avšak když jsem si chtěla odemknout byt,
tak jsem zjistila, že nemám klíče. Obrátila jsem se na paní Ledvinovou, která
okamžitě zavolala mobilem p. starostovi. Ten během chvilky přijel a slíbil
zajistit vyřešení. Zajistil pomoc dvou hasičů, kteří přijeli, a jeden z nich se dostal
otevřeným oknem do bytu a podal mi klíče.
Mají všichni můj veliký obdiv, protože má situace byla složitá. Můj
zdravotní stav je čím dál složitější, nemohu mluvit, chůze mi v poslední době
dělá potíže, nemohu se nikam vydat, jsem závislá na pomoci lidí a jsem velmi
ráda, že mi skoro všichni tady vycházejí vstříc. Velmi si vážím každé pomoci, a
proto všem za tuto pomoc děkuji a přeji, aby se nikdy nedostali do takových
komplikací jako já.
Lj. Němcová
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY A INFORMACE PRO OBYVATELE LETONIC
Úřední hodiny Obecního úřadu
Kancelář OÚ:
Starosta a místostarosta:

Pondělí a středa 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Telefonní kontakty: 517 383 756, 724 565 190
Webové stránky: www.letonice.cz
E-maily: podatelna@letonice.cz,
starosta@letonice.cz,
mistostarosta@letonice.cz
Otevírací doba pošty (telefonní kontakt: 517 383 740)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 10:30
7:00 – 10:30
7:00 – 10:30
7:00 – 10:30
7:00 – 10:30

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

15:30 – 17:00

Otevírací doba knihovny
Úterý 16:00 – 19:00
Čtvrtek 16:00 – 19:00
Nemocnice Vyškov (telefonní číslo ústředny: 517 315 111)
Policie České republiky - Bučovice (telefonní číslo: 974 639 820)
Další informace
 Občané jsou povinni své popelnice k vývozu připravit na okraj chodníku
nebo vozovky nejpozději do 6:00 hod ráno v den jejich svozu. Pokud tak
nebude učiněno, nemusí být popelnice vyvezeny.
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 Dle nařízení obce č. 1/2003 je pálení suchého rostlinného materiálu
povoleno pouze úterý a pátek od 14:00 do 18:00. Pokud na uvedené dny
připadne státní svátek, pálení se zakazuje.
OÚ Letonice

Poděkování
Děkujeme panu Antonínu Skokanovi za dlouholetou obětavou práci ve
funkci starosty SDH Letonice. Do dalších let života mu přejeme pevné zdraví a
spokojenost.
Obec Letonice

JUBILANTI ROKU 2020
Obec Letonice přeje všem jubilantům, kteří v roce 2020 dovrší svého
životního jubilea (80 let, 85 let, 90 let, 91 let a poté každý rok) vše nejlepší,
pevné zdraví a životní elán.
V případě zájmu o návštěvu z obce kontaktujte pí. Liberovou, tel. 517 383
756 nebo email: podatelna@letonice.cz . Datum a čas návštěvy oznamte
nejpozději 14 dní předem.

Společenská statistika obce Letonice za 2. pololetí 2020
Narození
Úmrtí

7
4

Sňatky

3

Počet obyvatel v obci k 12. 12. 2019 – 1396 osob.
Lenka Liberová, matrikářka
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Vážení občané,
Obecní úřad Letonice byl informován o činnosti nadačního fondu
Medbus, který umožňuje našich starším spoluobčanům bezplatné vyšetření
zraku s cílem zavčas odhalit problémy, které mohou později vést ke zhoršení
vidění. Dovolujeme si proto uveřejnit výzvu této nadace.
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Plán akcí 2020
Datum

Organizace

4.1.
18.1.

Novoroční koncert
Myslivecký ples

Obec
Myslivecký spolek

8.2.
15.2.
22.2.

Myslivecká zabíjačka
Obecní ples
Ostatky

Myslivecký spolek
Obec
SDH

14.3.
21.3.

Přehlídka trofejí
Hrátky s čertem - divadlo

Myslivecký spolek
Obec

30.4.

Slet čarodějnic

Dámský klub

Prvomájové dopoledne
Kuličkiáda - odpoledne
Vycházka na Větrníky
Výlet
Gulášfest
Letonický borec
Westernové dny

Obec
Slunečnice
ČČK, DK
ČČK
Jiří Mutina
Slunečnice
Slunečnice+Procyon

1.5.
1.5.
8.5.
květen
16.5.
23.5.
30.5.

12.,13.,14.6. Tradiční hody
6.6.
Dětský den
20.6.
Prázdniny začínají

TJ
SDH
DK,ČČK

srpen
srpen
29.8.

Sečení otav
Rybářská zábava
Prázdniny končí

Obec
Rybáři
DK,ČČK

17.10.
říjen
30.10.

Tango Demente - divadlo
Hubertská jízda
Setkání s důchodci

Obec
Procyon
Obec

7.11.
21.11.

Orel
ČČK

29.11.

Hubertská zábava
Kateřinská zábava
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark

4.12.
9.12.
20.12.

Pochod čertů
Česko zpívá koledy
Živý Betlém

DK,ČČK
Obec
Procyon

Obec
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Zpívání koled ve středu 11. 12. 2019 se vydařilo
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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

LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce

Vydal OÚ Letonice v prosinci 2019
Odpovědný redaktor: Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
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