Červenec 2020

Hody 2020 – kapela Vlkošáci
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Několik obrázků z letošních hodů
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
když jsem Vám v minulém čísle LZ přál pevné zdraví a mnoho pohody do
následujícího roku, nikdo z nás netušil, jak zdraví a pohoda budou
v následujícím období ohroženy. Až se bude na rok 2020 v budoucnosti
vzpomínat, bude pravděpodobně vždy vzpomenut koronavirus a s ním spojené
žijící generací dosud nepoznané důsledky. Děkuji Vám všem, kteří jste se
aktivně zapojili do realizace vyhlášených opatření, nabídli a poskytli pomoc,
kteří jste dodržovali všechna doporučení a vládní nařízení od nošení roušek až
po omezení vycházení a sdružování. Všem seniorům, kteří se zdržovali doma a
zbytečně neohrožovali své zdraví. Uznání si zaslouží rodiče, kteří se ze dne na
den stali “učiteli“ a denně museli zasednout a učit se se svými dětmi. Že se
dodržování všech omezení vyplatilo, dosvědčí skutečnost, že se Letonicím virus
vyhnul a nikdo zatím neonemocněl. Více v dalších článcích zpravodaje.
Letošní zimy jsme příliš neužili, spíše zimní období bez sněhu a bez
mrazu. Následovalo období sucha, nyní si někteří stěžujeme na nadbytek
dešťových srážek. A meteorologové a vodohospodáři stále upozorňují na
“období letního sucha“.
Co je nového, zprávy z obce.
V současné době jsme před dokončením zateplení naší základní školy.
Mimo úspor energií se změnil vzhled budovy, okna byla opatřena žaluziemi
s dálkovým ovládáním a byla využita možnost uložení kabeláže slaboproudých
rozvodů do izolace vnějších stěn. Škola tak byla vybavena dorozumívacím
videozařízením s možností dálkového ovládání vstupu do budovy a kamerovým
systémem, čímž se vyhovělo současným požadavkům zvýšení bezpečnosti a
ochrany. V polovině měsíce června, po administrativních a „koronavirových“
odkladech započala největší stavební akcí tohoto roku – oprava kanalizace a
chodníků v ulici Nové. Potěšitelná je informace, že jsme obdrželi Územní
rozhodnutí na výstavbu komunikace nově budované ulice Horany, nyní můžeme
požádat o stavební povolení. Tento proces má svůj řád a moc bych si přál, aby
povolení bylo vydáno dříve než koncem roku. Obec po zdlouhavém jednání a
snažení získala do vlastnictví dům č.p. 95 v ulici Josefa Rotrekla. Tento objekt
sousedí s budovou Obecního domu a o jeho vlastnění jsme usilovali s cílem
zajistit odizolování stěny jeviště a zřízení zázemí pro Obecní dům. Představa je
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zbudování šatny, skladů, kuchyňky, klubovní místnosti a popř. místnosti
s možností přenocování. Dále probíhají práce na realizaci společných zařízení
v intravilánu obce, výkupy a směny pozemků. V bývalém zemědělském areálu
se snažíme scelit plochy, daří se narovnání vybírání nájemného, nově se
uzavírají pachtovní smlouvy, řešíme odvodnění komunikace za transformátorem
při vstupu do areálu. Podotýkám, že tento objekt není veřejně přístupný, vstup je
pouze pro osoby v objektu zaměstnané a obchodní partnery.
Na základě usnesení ZO bude projekčně řešena územní studie lokality
k výstavbě v ulici Osvobození. Rovněž hledáme možnosti využití dešťové vody
a zřízení akumulačních nádrží. K tomuto se nejvíce nabízí budovy našich škol.
Z tohoto důvodu jednáme s firmou, která je schopna zajistit projekční přípravu
včetně dotace. Stále se diskutuje a hledá možnost efektivního využití areálu
koupaliště.
Závěrem ještě k odpadovému hospodářství. V tomto je situace celostátně
komplikovaná. Není odbyt na vytříděný odpad, v Responu a ostatních
organizacích se hromadí množství svezených komodit, které není možné uplatnit
na trhu. Dlouhodobě klesá zájem o plasty, o papír (jeho cena klesla z 2800 Kč/t
na současných 100 Kč), novodobě neodebírají sklárny odpadové sklo. Stát se to
snaží řešit, výsledek není uspokojivý, dopadá to stále víc na obce. V tomto
pololetí byl zvýšen počet odpadových nádob ve sběrných hnízdech o 6 ks,
v praxi to není příliš poznat. V druhém pololetí zřídíme jedno sběrné místo
v prostoru ulice Školní – Dražovská. Sami vidíte, že množství odpadů se
zvyšuje. Po koupi např. malého fotoaparátu po vybalení zaplníme odpadkový
koš. Prosím, ukládejte odpad do kontejnerů sešlapaný a uspořádaný tak, aby
zabíral co nejméně místa, využívejte sběrných dvorů, zvláště podnikatelé. Cena
tohoto svozu se promítá do ceny popelnic na obyvatele, kterou máme s částkou
450,- Kč nejmenší na okrese. Nedávno některý občan “uložil“ do
velkoobjemového kontejneru na papír v ul. Družstevní stavební suť. Tímto nás
všechny připravil o 1200,- Kč, které obec zaplatila.
Vstupujeme do nejkrásnějšího období roku – letních prázdnin. I když ty
letošní asi budou poznamenány současnou “virovou situací“ a mnoho v nás
zůstane doma, přeji příjemné užití letní dovolené a dětem krásné prázdniny.
Ing. Jiří Skokan, starosta
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Červnové jitro
(Takto pozdravil měsíc myslivosti pan Antonín Smejkal z Letonic v roce 2002
v Letonickém zpravodaji)
„Pohladí tě, myslivče, po tváři závanem svěžího vánku, který ti načechrá
kačírky na mysliveckém klobouku, když našlapuješ lehounce na zelený koberec
z lístků kvetoucích kopretin. Pospěš, abys již stál na svazích Větrníků a
vychutnal okamžik, kdy ohnivý kotouč slunce opustí azurové lože a vykoukne
zvědavě na vrchol Chvalkovského kopce a pozlatí prvními paprsky zelené
louky, orosené perlami tichého nočního mrholení. Žežulička odkukává nesměle
budíček, aby snad nevyrušila párek veverek snící o keři s plnými chomáči
lískových oříšků. Z keřů planých trnek vylétá straka, aby sehnala něco na zub
pro hrstku malých ukřičenců, natahujících krčky přes okraj neupraveného
hnízda. Ve studené rose si bažant kohout brouzdá svůj svatební šat. Vyšlapuje si
bezstarostně a netuší, kolik starostí natropil bažantí slepici s devíti malými
opeřenci, které právě vyvádí na první výlet do stepní trávy, aby je ukryla před
dotěrnými dravci. Mladý zajíček vykukuje nesměle z travin, stříhá slechy na obě
strany a začne si předními běhy čistit mladistvý vous. Nedůvěřivě prohlíží
mladou srnu, která přivádí na bohatě rozprostřený stůl dvě kropenatá srnčátka,
kterým vyzpěvuje díkůvzdání probouzejícímu se dni flétnista kos. Na hladině
malého jezírka si propírá peří kačer a bedlivě střeží svou vyvolenou s pěti
káčátky. Ve stepní trávě se mihne bílé pírko divokého králíka, pod šípkovým
keřem dýchají vůni růží malé koroptvičky, káně krouží nad touto ranní pohodou
a obdivuje krásu žlutých hlaváčků a modrých kosatců. Lesní pěšiny, travní
porosty a koruny stromů ožily mladým životem. Proto tě zdravíme, červne,
měsíci všeho mladého, kyticí pavího peří“.

Jak se změnily místní názvy v Letonicích
V obci se od nepaměti používaly místní názvy pro jednotlivé části vesnice
a ulic. V roce 1981 bylo přikročeno k zavedení nových názvů a postupně
s rozšiřováním obydlených částí a výstavbou nových domů vznikala i nová
pojmenování lokalit. Dříve narození starousedlíci někdy ještě použijí historické
pojmenování částí obce. Nejstarší obydlené lokality v obci leží v prostoru od
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začátku vesnice směrem od Dražovic zhruba málo pod kapli sv. Floriána
v dnešní ulici Bučovská a Pod Kaplí.
Historické pojmenování
Kopaniny, (obyvatelům se
říkávalo Kopaňáci, v 70. létech se
ulici “přezdívalo“ Revoluční)
Chaloupky, V chaloupkách
Vápenice (obyvatelům se říkávalo
Vápeňáci)
U sklepa
U Myslivny
Cihelna
Husí řádek
Bařina, Na bařině
Dědina, Na dědině
Pod kostelem
U dvora
Mezírka
Vévoz , Úvoz
Větřák
Panská zahrada,
později Ochotnická
Hliník,
lokalita dříve mimo obec

Současný název
ulice Osvobození
část ulice Pod Kopcem
část ulice Pod Kopcem
směrem k Dražovicím
zatáčka ul. Dražovská –
křižovatka s ul. Pod Kopcem
křižovatka Dražovská a Školní
dnes areál MS Letonice
část ul. Školní směr ke škole
ul. Družstevní za zatrubněným potokem
náves, ul. 1. Máje
část ul. U Zbrojnice, blíže ke kostelním
schodům
Družstevní, před zemědělským areálem
od ul. Školní až po autoservis
zaniklá ulička mezi domy č. p. 89 a 90,
využívaná jako zkratka ke škole
ul. Úvoz
název pro současnou ulici Větřák +
přilehlou část dnešní ul. Nové
střední část ul. U Hřiště
vzdálenější část ul. U Hřiště

U Kaple

část ulice 9. května a Pod Kaplí,
v blízkosti kaple sv. Floriána

Pod Kaplí (obyvatelům se říkávalo
Podkapláci )

Ul. Pod Kaplí a část ul. Bučovská

Broďák

vodní nádrž s možností koupání,
bruslení, vybudovaná mládeží po II. sv.
válce ve Šmolesích, v prostoru mezi
mostkem a rybníkem

Jiří Skokan
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Ohlédněme se za druhým pololetím školního roku 2019/2020
Naše škola dostala nový kabát. Realizovalo se zateplení budovy, fasáda a
v oknech jsou nové moderní venkovní žaluzie. Děkujeme.

Život ve škole, tak jako v celé společnosti byl jiný. Ministerstvo
zdravotnictví ČR uzavřelo 11. 3. 2020 všechny školy z důvodu epidemie
koronaviru. Den ze dne a z hodiny na hodinu se vše změnilo a bylo jinak. Žáci
pokračovali ve výuce doma - formou distančního vzdělávání. Prožívali jsme
poprvé situace, které byly úplně nové, neznámé. Ne pro každého to bylo
jednoduché. Všichni jsme si uvědomili, jak nám chybí osobní kontakt a
komunikace.
Co se nám podařilo ve škole zvládnout do 11. 3. 2020? V únoru žáci
zhlédli hudební pohádku „Perníková chaloupka“. Absolvovali jsme plavecký
výcvik v bazénu ve Vyškově. Pro naše budoucí prvňáčky proběhly v březnu
dvě lekce edukativně stimulačních skupinek. Zápis do 1. třídy se uskutečnil bez
osobní přítomnosti nových žáčků, pouze elektronicky.
Brány některých škol se opět otevřely 25. 5. 2020. V Letonicích se vrátili
do školy téměř všichni žáci, kteří se nejvíce těšili na své spolužáky a kamarády.
I po návratu jsme museli dodržovat přísná hygienická pravidla a nařízení.
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Chválíme dvě žákyně 5. třídy, které nás reprezentovaly ve
výtvarné soutěži „Tajemství zámku ve Slavkově“ a získaly krásné 2. a 3. místo.
Ani jsme se nenadáli a byl tu konec školního roku. V červnu jsme se
rozloučili s našimi nejstaršími žáky, kteří odchází do Bučovic. Držíme jim palce
a přejeme mnoho úspěchů v nové škole.

Chceme poděkovat všem rodičům a prarodičům za spolupráci a popřát
klidné prožití letních dnů.
Kolektiv zaměstnanců základní školy
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Z činnosti organizací a zájmových sdružení
První pololetí roku 2020 u myslivců
Na začátku roku 2020 byl kalendář Mysliveckého spolku velmi zaplněn.
První akcí, která byla plánovaná a uskutečnila se, byl Myslivecký ples, který se
už podruhé konal ve všech prostorech Orlovny v Letonicích. Ten letošní se
uskutečnil 18. ledna. Všichni návštěvníci měli možnost ochutnat zvěřinové
speciality, které byly podávány v salónku v prvním patře a v sále hrál k tanci a
poslechu TOBY Band. V průběhu večera proběhla také tradiční tombola, ve
které byli rozdány nejen věcné ceny, ale i velké množství zvěře, ulovené
v předcházející lovecké sezóně nejen v Letonicích. Ještě jednou bychom rádi
poděkovali organizaci Orel, jednotě Letonice, která nám umožnila ples
uspořádat v jejich prostorech. Další kulturní akce se uskutečnila již za měsíc po
Mysliveckém plese. V mysliveckém areálu v Cihelně pro vás naši členové
společně s řeznickým mistrem připravili Vepřové hody. V sobotu 15. února
mohla široká veřejnost vejít bránou do mysliveckého areálu a zde ochutnat
rozličné zabijačkové speciality. Za zmínku stojí zabijačková omáčka, teplý ovar
přímo z kotle nebo černá polívka. Kdo si sebou přinesl nádoby, odcházel domů
s pořádnou výslužkou. V tento den myslivecký areál navštívilo několik stovek
návštěvníků, především letonických občanů a přespolních. I v příštím roce
bychom rádi tyto společenské akce zopakovali, neboť zájem ze strany
spoluobčanů o ně je velký.
V měsíci březnu měla myslivecký spolek Letonice čekat poslední velká
společenská akce. Okresní myslivecký spolek Vyškov přidělil našemu MS
pořadatelství Výstavy trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Vyškov
v lovecké sezóně 2019. Před samotnou výstavou proběhlo hodnocení všech
trofejí z ORP Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov na myslivecké chatě
odbornou komisí z řad členů OMS Vyškov.
Bohužel, týden před konáním této veliké akce byl vyhlášen nouzový stav
a tím zrušený veškerý společenský život v České republice. Přípravy na
přehlídku trofejí tedy byly přerušeny, ale pevně věříme, že příští rok bude mít
široká veřejnost možnost navštívit tuto přehlídku trofejí v Letonicích, konkrétně
v sále Orlovny. Akce bude veřejnosti volně přístupná, doplněná o doprovodný
program a myslivecké občerstvení.
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Vepřové hody 2020

Hodnocení trofejí Letonice 2020
Činnost mysliveckého spolku byla poznamenána například zrušením
veřejné akce Ukliďme Česko – ukliďme zase kousek Letonic. Mohli jste si ale
všimnout osetého pásu orné půdy mezi asfaltovou silnicí směr Dražovice a
Bandošem. Jedná se o myslivecké políčko pro zvěř, které slouží jako úkryt a
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zdroj pestré potravní nabídky pro volně žijící živočichy a bylo realizováno
Mysliveckým spolkem Letonice. Prosíme o to, aby jste do uvedené lokality
nevstupovali a umožnili mláďatům volně žijící zvěře klidný začátek nového
života, především pak měli pod dozorem své čtyřnohé miláčky. S přáním klidně
prožitého léta.
Ing. Matěj Pospíšil, za Myslivecký spolek Letonice, z.s.

Orel jednota Letonice
První polovina roku 2020 byla poznamenaná karanténou a tím i přerušení
všech sportovních i kulturních aktivit na Orlovně minimálně na 2 měsíce. Ihned
jak nutná karanténa skončila, tak jsme se pokusili obnovit cvičení, ale vzhledem
k pěknému počasí venku, nebyl už tak velký zájem jako v zimních měsících.
Od září bychom chtěli obnovit všechny sportovní oddíly, pravděpodobně
ve stejných termínech:
Pondělí:
Úterý:

Středa:

Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

17:00-18:30h
17:00-18:00h
17:00-18:15h
18:15-19:30h
17:00-18:00h
19:00-20:00h
17:00-18:15h
18:15-19:30h
17:30-19:00h
19:00-22:00h

lezení
florbal – děti
karate – děti
karate – dospělí, pokročilá mládež
sportovní přípravka – děti (míčové hry,
atletika, gymnastika)
cvičení - wouding
karate – děti
karate – dospělí, pokročilá mládež
badminton dospělí
deskové hry – děti a dospělí (Slunečnice)

18:00-21:00h

badminton + florbal dospělí

O jednotlivých termínech a kroužcích se bude rozhodovat v září.
Na podzim bude Orel jednota Letonice pořádat opět Hubertskou zábavu a
chtěli bychom uspořádat i Mikulášskou zábavu pro děti, případně maškarní
zábavu pro děti. Uvítáme pomoc z řad spolků nebo jednotlivců s organizací
těchto akcí. Pokud máte zájem, prosíme o zprávu na mail.
Tělocvičnu i zasedací místnost Orlovny poskytujeme bezúplatně pro
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aktivity jiných letonických spolků a chtěli bychom z ní udělat sportovní a
kulturní centrum.
Děkujeme za podporu obci Letonice, MŠMT ČR a JMK, bez níž by naše
organizace mohla fungovat jen částečně.
Pavel Dostál, za Orel, jednotu Letonice
Kontakty a osoby Orel, p.s.
Orlovna, Osvobození 49, 683 35, Letonice,
www.orelletonice.cz; orel.letonice@gmail.com
 starostka (Mgr. Zuzana Seďová - z.hulkova@centrum.cz)
 místostarosta (Radek Knesl - 608 233 325)
 sekretář (Pavel Dostál 730 672 001)
Sportovní centrum na Orlovně








florbal, badminton, koloběžky (Radek Knesl - 608 233 325)
sportovní přípravka, karate, koloběžky (Pavel Dostál - 730 672 001)
lezení, turistika (Lumír Seďa - 776 567 702 )
tanec, wouding (Daniela Pospíšilová - 603 446 179)
stolní tenis (Vlastimil Štrublík)
pronájmy tělocvičny pro individuální a kolektivní sporty
pronájmy pro společenské akce, oslavy, (Radek Knesl - 608 233 325,
Pavel Dostál - 730 672 001)

Slunečnice – děti v pohybu
Z důvodů omezení shromažďování osob většina spolků zrušila svoje akce.
Ani nám se zrušení nevyhnulo. První akcí, kterou jsme chtěli nahradit alespoň
částečně výpadek, byla uspořádána 6. 6. 2020 a byly to hry pro děti a dospělé.
Děti si zahrály kuličky a s dospělými i mölkky. Kuličky asi každý zná, ale
mölkky možná nikdy neviděl, případně nehrál. Přitom se jedná o zajímavou, na
prostředí nenáročnou hru. Hází se dřevěným válečkem na 12 „kuželek“. Podle
toho kolik jich v každém kole spadne, připočítávají se body. Děti si také mohly
vyzkoušet jízdu na koloběžkách půjčených z Orlovny. Sobotní počasí vyšlo na
výbornou a i zájem o akci byl pěkný.
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Na 20. 6. 2020 jsme spolu s ostatními spolky naplánovali akci pro děti,
mládež a celé rodiny. Mělo by se jednat o orientační pochod na Větrníky se
soutěžemi pro děti. Večer by pak měl být táborák s opékáním špekáčků a
s možností přenocovat v přírodě do neděle. Doufejme, že nám bude přát počasí a
že se akce uskuteční dle plánu.
Jako minulý rok jsme připravili jedenkrát za 14 dní v neděli možnost
návštěvy farmičky Slunečnice. Na farmě jsou ovce, kozy a nově přibyli králíčci
a různá drůbež. Rozpis přesných termínů bude zveřejněn samostatně ve FB
skupině Letonice – život kolem nás.

V průběhu července – října bychom chtěli ještě zorganizovat pár dalších
akcí. V prosinci bude již tradičně Živý betlém. Od září/října opět až do dubna
příštího roku plánujeme pravidelné setkávání na deskových hrách na Orlovně.
Hry by měly být pravděpodobně opět každý pátek od 19h. Všichni jsou srdečně
zváni. Uvítáme i nové tváře z řad dětí i dospělých. Přijít je možné i bez ohlášení.
Termíny jsou vyhlašovány ve FB skupině Deskovky pro každého – Letonice.
Všem dětem přejeme pěkné vysvědčení a pěkné prožití prázdnin a
děkujeme za zájem v tomto roce. Za všechny členy spolku bychom chtěli také
poděkovat za podporu obci Letonice a všem příznivcům a dárcům, bez kterých
bychom fungovat nemohli.
Členové spolku Slunečnice – děti v pohybu, www.slunecnice-letonice.cz
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Z moudrostí Jana Wericha
Měl jsem před pár lety o Štědrý den takový pohovor s dětmi. Já myslím,
že děti se bavily, aspoň já jsem se s nimi bavil velmi dobře. A použil jsem tam
slova sranda.
Dostal jsem dopisy, jenom dva z nich si všímaly toho slova. Jeden z těch
dvou ovšem nebyl normální dopis, byl anonymní. To je zajímavé, že všechny
anonymní dopisy jsou tak strašně sprosté. Anonym je vždycky daleko sprostší
než to, nad čím se pohoršuje. Anonymové jsou ubozí lidé, nemocní lidé, mně je
jich líto. Jsou to lidé s velikánským pocitem méněcennosti, proto si rádi hrají na
spasitele a očisťovatele a odhalovatele zla. O věc jim nikdy příliš nejde, to je jen
záminka jinak by do svých dopisů nepsali takové sprostoty, pod které se
nemohou podepsat.

Ideový záměr „Tůně v Letonicích“
Zadržování vody v krajině je
v současné době často skloňovaným
pojmem a budování tůní patří mezi
jedno ze základních opatření. Zvyšují
druhovou rozmanitost území, jsou
napáječkami pro zvěř a plní i estetickou
funkci v krajině. Význam mají tůňky
od několika decimetrů čtverečních po
ty, co mají rozlohu vyčíslenou
v hektarech, ty, co zadržují vodu
celoročně i ty, které jsou dočasné a
koncem jara nebo v létě, vysychají.
Lidé výrazným způsobem omezují
přírodní procesy vedoucí ke vzniku
tůní, a to má za následek jejich
nedostatek
a
potřebu
jejich
organizovaného budování.
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Rádi bychom se smysluplně a funkčně zapojili do tohoto procesu. V rámci
katastru máme po konzultaci s odborníky z AOPK a realizátorského spolku
vytipované lokality, které by byly vhodné. Některé pozemky jsou v majetku
obce, některé v soukromých rukách. V druhém případě by samozřejmě muselo
dojít k odsouhlasení majitele s vybudováním tůně na jeho pozemku. O dalších
krocích v této oblasti Vás budeme informovat.
Eva Míčová

Obecní úřad informuje…
Podívejte se, jak hodnotili starostové Vyškovska koronavirovou
situaci
(Rovnost 4. 5. 2020)
„Koronavirus změnil život celé zemi. Jak bojují s následky pandemie
v obcích a městech na jižní Moravě? Co chybí lidem v nich? Deník Rovnost
oslovil v unikátním regionálním projektu starosty v celém Jihomoravském kraji,
aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. Reportéři Deníku Rovnost
obeslali starosty všech měst a městysů na jižní Moravě se třemi otázkami.
Tady jsou odpovědi z našeho okresu a největších měst.
1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době
potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste
chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle
vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?“

Odpovídal starosta obce ing. Jiří Skokan
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V této době, kdy již je období nejistoty a obav z větší
části za námi, nevnímám zvláštní problémy mezi lidmi. Na
omezení a zákazy jsme si částečně přivykli a v důsledku
příznivějšího vývoje situace než se očekávalo a s tím
nadcházejícím uvolňováním spíše pozoruji podhodnocování
v dodržování nařízení, jako by nás již nic neohrožovalo. Chybí
nám společenské vyžití, v současné době, kdy se oteplilo, máme v provozu
stánkový prodej nápojů a zmrzliny. Zrušili jsme několik tradičních kulturních
akcí, nejvíce budou asi chybět Antonínské hody. Z investičních akcí jsme zatím
v důsledku omezujících opatření v souvislosti s epidemií pozastavili rozsáhlejší
opravu kanalizace, vozovky a chodníku v ulici Nová. Otázkou je, jaký dopad
bude mít nouzový stav na další vývoj života společnosti a obce v oblasti
ekonomické a společenské.
1.

2. Myslím, že pochválit mohu všechny obyvatele obce. Děkuji všem za
uvědomělý přístup k realizaci hygienických opatření a kázni. Zvláštní dík patří
dobrovolníkům, kteří nabízeli Obecnímu úřadu pomoc, ušili a darovali několik
stovek roušek nebo se zapojili do pomoci starším a osamělým občanům.
Samozřejmě dík a obdiv vyslovuji všem, kteří neohroženě vykonávali a
vykonávají svojí profesi – především zdravotníci, policisté, vojáci, dobrovolníci
a mnozí další, u nás např. prodavačky.
3. Vzhledem k tomu, že tak vážná situace nastala po cca 100 létech a
v podstatě nikdo z žijících ji nezažil, je objektivní hodnocení velice obtížné.
Sám jsem čelil tlakům i napadání ze strany lidí, kteří možná měli přehnané
obavy v důsledku informací podávaných médii a těch, kteří sami za nic nenesli
odpovědnost a přitom mě vyzývali ke krokům, které by v případě realizace
znamenaly paniku, zbytečné výdaje a třeba i protiprávní jednání. Pokud z tohoto
pohledu mám odpovědět na danou otázku, dnes, po bitvě, je spousta kritiků,
kteří vědí, co se mělo a nemělo. Já se k nim nechci řadit.
Myslím si, že v daném čase státní orgány neselhaly. Skloubit názor
odborníků a politiků je problém, každý se přiklání k něčemu a najít nejlepší
řešení se nepodaří okamžitě, většinou se jeho oprávněnost dá zhodnotit až po
nějaké době. U toho bych prozatím zůstal.
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Nabídka samovýroby palivového dřeva
Když se projdete po zalesněných pozemcích naší obce, pravděpodobně
Vás nepřekvapí, v souvislosti s kalamitou kůrovce a především dlouhotrvajícím
suchem v předchozích letech, že se setkáte s velkým množstvím uschlých
stromů. Hájek i Rohoza jsou místa hojně navštěvovaná. Lákají nás procházky
v lese, vůně konvalinek, a když se zadaří, tak i plný košík hub.
Pro bezpečný pohyb terénem je nutné suché stromy vykácet a obec je již
tradičně nabízí k samovýrobě. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního
úřadu, místo těžby a časový plán jim poté sdělí Ing. Matěj Pospíšil, který od jara
letošního roku obci Letonice pomáhá v rámci lesního hospodářství.
Obecní úřad Letonice

Předzahrádky stokrát jinak
aneb výzva k odklizení stavebního materiálu
Pro každého z nás má předzahrádka, prostor před naším domem, jinou
důležitost. Obecně je to větší či menší prostor od domu ke komunikaci, který
plní estetickou i funkční úlohu pro své obyvatele. Pokud to její rozměry dovolí,
je vítanou parkovací plochou, často je na ní umístěna popelnice pro směsný
odpad, a společně s domem vytváří charakter místa. Z hlediska obce jsou
předzahrádky zelenou stužkou mezi „asfaltem a cihlou“ a je jen na nás, jaký
bude konečný výsledek. V Letonicích je velká část pozemků před domem
v majetku obce a je zažitou praxí, že se o tuto plochu majitelé starají a obec za ni
nevybírá nájem.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat o péči a investice, které
vynakládáte do společného prostoru. Nebylo by v našich silách ho dostatečně
pečlivě udržovat. Chtěli bychom ale zároveň požádat ty z Vás, kteří využíváte
předzahrádku po dlouhou dobu jako sklad stavebního materiálu či dřeva na
topení, abyste ho odklidili. Máme za to, že k tomuto účelu sloužit nemá.
Děkujeme.
Eva Míčová

Obnova topolových alejí podél Letonického potoka
Mnozí občané si zajisté všimli, že na konci minulého roku proběhlo
kácení topolů podél potoka k Vrbkám a dále na Bučovsko. Jednalo se o stromy
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v tristním stavu, které ohrožovaly svým dezolátním stavem všechny, kteří
využili cestu kolem potoka k vycházkám či jiným aktivitám. Tyto stromy byly
odborným posudkem dendrologa označeny pro okamžité odstranění a následně
vytěženy.
Obec Letonice, která je vlastníkem pozemků, na kterém se topolové
stromořadí nachází, je ze zákona povinna udržovat porost v dobrém stavu a
zamezit případným škodám na majetku či zdraví. Jelikož byly výsadby
větrolamů vysazovány v 60. a 70 letech minulého století jako součást
protierozních opatření, v dnešní době tyto stromy už vysoko přesahují dobu
přirozené životnosti topolů černých v těchto liniových výsadbách.
Postupná obnova je nutná a nyní již dozrál čas ke kácení přestárlých
jedinců a uvolňování místa pro stromy, které jsou již pod těmito starými
velikány, anebo pro novou výsadbu.
Krátce k historii. Větrolamy byly vysazovány převážně v padesátých
letech minulého století. Snahou bylo řešit problémy s větrnou erozí, která
sužovala krajinu a obyvatelstvo již několik století a která nabyla na rozsahu
rozoráváním mezí a scelováním polí. Zakladatelé větrolamů však neměli
zkušenosti. Jednalo se o ojedinělý projekt, který neměl svým rozsahem obdobu
ve srovnatelných podmínkách. Proto vznikly nejrůznější směsi dřevin, stromů i
keřů domácí i nepůvodní provenience. Předpokládaný záměr s trvalou funkcí
větrolamů byl tedy narušen volbou nevhodných dřevin při jejich zakládání.
Byla zde zřejmá snaha dosáhnout prostřednictvím rychle rostoucích dřevin co
nejdříve požadovaného pozitivního účinku větrolamů. Nyní se ukazuje, že řada
větrolamů dosáhla hranice své životnosti, rozpadají se a přestávají plnit
půdoochrannou a krajinotvornou funkci. Jedná se zejména o větrolamy, kde
základní kostru tvoří měkké listnaté dřeviny a některé introdukované dřeviny,
zejména topol černý (Populus nigra) či javor jasanolistý (Acer negundo).
Větrolamy lidé vysazovali zároveň s nižšími stromy pod topoly a keři. Původní
záměr byl, že se topol vykácí a nahradí ho stromy ze středního patra. Jenže
kvůli tomu, že vlastníci údržbu větrolamů zanedbali, se tak nestalo, takže
topoly nižší stromy zadusily. Topoly jsou přestárlé a je nutné je vytěžit a
uvolnit místo pro nové jedince – převážně dub zimní (Quercus petraea), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) či třešeň ptačí (Prunus avium). Takto je možné
zdravé a funkční aleje stromů zachovat v krajině i pro příští generace (zdroj:
Obnova větrolamů v Jihomoravském kraji, Lesy ČR, s.p.).
Tento článek má sloužit jako osvěta pro občany obce, aby nedocházelo
k nepříjemným situacím ve chvílích těžby části topolové aleje. Nutno
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podotknout, že se nebude jednat o vykácení všech topolů v katastrálním území
Letonice, ale postupnou, několika fázovou těžbu a náhradu přestárlých
topolových jedinců. O postupu prací bude veřejnost informována na
internetových stránkách obce, infokanálu či v příštím čísle Letonického
zpravodaje.
Ing. Matěj Pospíšil

Oživení areálu koupaliště v rámci sportovně rekreačního areálu
Stejně jako mnohým občanům Letonic, tak i mně není lhostejné, jak rok
od roku chátrá areál našeho koupaliště, které kdysi bývalo vyhlášeným
rekreačním centrem v širokém okolí a kde jsme v době prázdnin jako děti trávili
většinu času, nehledě na množství odpracovaných brigádnických hodin našich
otců a dědů při jeho výstavbě. Vzhledem k tomu, že cíl obnovy bazénu, který
jsme si s většinou zastupitelů v minulých dvou volebních obdobích vytýčili
(včetně provedených kroků v projektové přípravě) se nesešel s podporou
nynějšího zastupitelstva a areál je stále v neutěšeném stavu, rozhodli jsme se
s několika zastupiteli, že navrhneme využití, které by charakter této sportovně
rekreační plochy respektovalo a její potenciál by mohl sloužit občanům nejen
v letních měsících, ale prakticky od jara do podzimu. Za tímto účelem byla
vypracována studie využití, kde jsme se snažili doplnit stávající sportoviště,
které fungují – dva antukové kurty, o další sportovní a rekreační zóny. Jedná se
především o nový kurt na plážový volejbal, který je navržen mezi stávajícími
kurty a oplocením na jižní straně areálu a dále pak zpevněnou plochu pro
míčové hry dětí mezi ulicí u koupaliště a antukovými kurty. Tímto by vznikla
zóna pro míčové hry, která by mohla sloužit široké veřejnosti. V rámci řešení
využití bazénu se nabízí v zásadě dvě varianty, z nichž jedna respektuje jámu
bazénu a po jistých úpravách by na jeho dně mohly vzniknout další sportovní
plochy např. pro kondiční cvičení tzn. Workout, CrossFit, Parkour a podobně,
případně doplněné zelení (zatravnění, okrasné dřeviny). Tato varianta by
nevyžadovala zasypání bazénu a nevylučuje tudíž alternativu využití pro
koupání v případě např. příznivé dotační politiky a možného příklonu zástupců
obce k tomuto účelu v budoucnu. Druhá varianta, co se týče bazénu, by
znamenala zasypání a využití pro vyjmenovaná sportoviště ve výškové úrovni
okolního stávajícího terénu (provedená studie počítá s první variantou). Studie
dále počítá s herními prvky pro nejmenší děti navrženými v místě, kde bývaly
v minulosti, tj. v severovýchodní části vedle budovy zázemí s občerstvením,
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které by prošlo rekonstrukcí. Studie zahrnuje rekultivaci a doplnění stávající
zeleně a zapojení lučního květenství, tak aby byly zelené plochy nenáročné na
údržbu. Celý areál by tak měl charakter parku s rozptýlenými plochami pro
sportovní vyžití dospělých i dětí (možné doplnění např. minigolfem, kuželkami,
stolním tenisem, atd.).
Studie vznikla ve spolupráci s vedením obce a zástupcem oddílu volejbalu
a byla představena na minulém jednání zastupitelstva obce jako návrh jedné
varianty využití areálu.
Cílem studie, kterou jsem vypracoval, je nejen znovu otevřít otázku
obnovy areálu koupaliště, ale tuto obnovu po většinové shodě v otázce
využitelnosti také zrealizovat při zapojení dotačních prostředků. Věřím, že
občanská vybavenost tohoto charakteru, jež je standardem mnoha moderních
obcí, má své místo i u nás. Studie je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Jiří Pospíšil, ml., zastupitel obce

Kroniky obce
Zkušebně byla zdigitalizována část kronik obce. V příštím měsíci bude
tento historický materiál dostupný na webových stránkách www.letonice.cz .

Ocenění
V pondělí 22. června 2020 bylo obci Letonice Radou Jihomoravského
kraje předáno v rámci vyhodnocení soutěže Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje v roce 2019 čestné uznání v kategorii Díla výtvarného
umění, a to za provedenou opravu sochy sv. Jana Nepomuckého.
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Tato socha, umístěná v blízkosti
budovy OÚ u křižovatky ul. Osvobození a
Pod Kopcem, představuje barokní kamenosochařskou práci z roku 1731. Ztvárňuje
tohoto světce v kanovnickém rouchu s
typickými atributy – svatozáří z pěti hvězd a
s křížem s korpusem. Postava klečí na
oblačné základně s okřídlenými hlavami a
soškami andílků. Celek je osazen na barokně
tvarovaném podstavci s nápisem a lucernou
na čelní straně.
V roce 2019 byla socha komplexně
zrestaurována. Práce zahrnovaly očištění
díla, odstranění druhotných vrstev a krust.
Následně byla provedena fixace prasklin,
rekonstrukce chybějících částí včetně
zhotovení replik andělíčků, odcizených
v roce 2004. K tomuto bylo využito několik
historických fotografií - výsledek posuďte
sami. Zajímavostí je, že dle restaurátora byla
původní socha barevná. Prací se dle posudku
na vysoké profesionální úrovni zhostil
akademický sochař MgA. René Vlasák,
administraci provedl zastupitel Ing. Jiří
Pospíšil, ml.
Jiří Skokan

Poděkování všem,
kteří podali pomocnou ruku
Polovina března roku 2020 se
mnohým lidem vryje na dlouhou dobu
do paměti. Začalo období strachu,
nejistoty, omezení, shánění dezinfekcí a
roušek. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude
ohrožení koronavirem trvat a jaké to
bude mít následky. Právě v takových
dnech je podání pomocné ruky
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vlaštovkou naděje, že to společně zvládneme a my bychom rádi všem, kdo se
nabídli, chtěli jménem celého obecního úřadu poděkovat. Švadlenkám za
bavlněné roušky i našívání gumiček na roušky jednorázové, dobrovolníkům, co
se nabídli na pomoc seniorům za ochotu a vstřícnost, těm, co roznášeli po
domech informační letáky a balíčky s rouškami za energii v době, kdy jí bylo
málo a těm, co přispěli radou, nápadem či inspirací za myšlenky a pobídky. Bylo
to dojemné, kolik lidí se hlásilo „do služby“. Chtělo by se nám tu všechny
jmenovat, ale seznam by byl dlouhý a nechtěli bychom kohokoli opomenout.
Proto alespoň tímto způsobem jedno velikánské DĚKUJEME a mnoho štěstí, ať
už se onemocnění masivně nerozšíří.
Obecní úřad Letonice

Poděkování
Uplynuly tři měsíce od doby, kdy začala karanténa z důvodů koronaviru
a v tuto chvíli jsou opatření snad téměř u konce. Doufejme, že v dalším období
se to bude zlepšovat a že na podzim další vlna nepřijde. V této souvislosti by
bylo dobré poděkovat všem, kteří přispěli v nepříznivých chvílích k zlepšení
situace a nezůstali lhostejní k potřebám ostatních. Mnohé známe, ale
pravděpodobně je mnoho těch, kteří pomáhali a ani je třeba osobně neznáme.
Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří byli disciplinovaní a snažili se
dodržovat přijatá opatření.
Dostálovi

Společenská statistika obce Letonice I. pololetí 2020
Narození

11

Úmrtí

10

Sňatky

1

Počet obyvatel obce Letonice k 12. 6. 2020 je 1395.
Lenka Liberová, matrikářka
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Brouci okolo nás (foto Lucie Stehlíková)
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Hezké prázdniny dětem
a všem příjemnou dovolenou
přeje
Redakční rada
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Za obsah příspěvků odpovídá autor,
neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky do zimního čísla LZ v r. 2020 zasílejte na OÚ Letonice nebo na
adresu jiriprihoda@seznam.cz nejpozději do 10. 12. 2020.
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