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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
V současné době se nacházíme v obdobné situaci, kterou jsme prožívali
na jaře tohoto roku. Znovu jsme vázáni řadou opatření, zdržujeme se převážně
doma a jsme nuceni omezit kontakty s okolím. Na rozdíl od jara již covidový
virus potrápil řadu našich spoluobčanů. Toto není zrovna dobré téma do
předvánočního času, ale s těmito opatřeními asi ještě budeme nějakou dobu žít.
Buďme proto opatrní na sebe, na své okolí a hlavně na seniory. Ale
nepodléhejme pesimismu a zachovejme si pozitivní přístup k reálné situaci jako
nástup do “lepších časů.“ Opětovné nastolení nouzového stavu znovu přineslo
útlum dění v obci. Všichni víme, které společenské, kulturní, investiční a
pracovní akce jsme nemohli uskutečnit a o které ještě přijdeme. A to ještě hrozí
další důsledky této situace v dalších oblastech života společnosti. Přes toto
všechno ve zpravodaji najdete informace o dění v naší mateřské škole, základní
škole, svázané distanční výukou, zprávy o činnosti organizací a zájmových
sdružení v této náročné době.
I v době, kdy byla pracovní činnost ztížena vládními a hygienickými
opatřeními, pokračovaly práce na zateplení budovy ZŠ a hlavně úpravě okolních
prostor, které byly dokončeny do začátku školního roku. Nejrozsáhlejší stavební
akcí byla v důsledku nařízení odložená druhá etapa opravy kanalizace a
chodníku v ulici Nová. Práce byly pro letošní rok ukončeny a po přehodnocení
stávajícího stavu vozovky v důsledku provedených prací bude dle rozhodnutí
ZO na jaře nastávajícího roku realizována komplexní oprava vozovky a
živičného povrchu. V současné době je zpracováván projekt a žádost o dotaci.
Dětmi a rodiči je vítáno zbudování nového herního prvku na dětském
hřišti v ulici U Hřiště – lanovky. V závěru roku byla odstraněna část zchátralých
zón v parku na návsi a při vjezdu do bývalého zemědělského areálu provedla
dodavatelská firma úpravy za účelem odvodnění. Mimo to probíhala údržba
obecních budov a dalšího majetku obce, rozšiřování společných zařízení a
udržování veřejných prostranství. Za zmínku stojí stromová výsadba v ul.
Družstevní za aktivní účasti občanů a dětí.
Projekčně jsou zabezpečovány investiční a stavební akce na příští rok –
demolice domu č. 95 a následná výstavba zázemí Obecního domu, opravy
vozovek, chodníků a kanalizace (ul. Nová, Větřák, Družstevní, Úvoz), dále
úpravy v intravilánu – další prvky společných zařízení v rámci pozemkových
úprav. Po obdržení stavebního povolení na vybudování vozovky v ulici Horany
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chceme zahájit práce v této lokalitě a přikročit k prodeji pozemků k výstavbě
RD. Rovněž probíhá výkup, směňování a prodej pozemků za účelem narovnání,
scelování a možného dalšího využití pro potřeby obce. Zde podotýkám, že obec
má o nákup pozemků od občanů trvalý zájem.
V rozpočtu obce je pamatováno rovněž na nákup techniky, záměrem je
získání nového traktoru a mulčovacího ramene, což by usnadnilo údržbu polních
cest včetně likvidace přerůstajících křovin.
Zastupitelé se zabývají možným vybudováním cyklostezky směrem na
Němčany, řeší se využití areálu koupaliště a v případě získání velkokapacitního
kravína bývalého JZD přeměna těchto prostor na zázemí technických služeb
obce.
Na posledním jednání ZO byl schválen rozpočet na rok 2021 v celkové
výši výdajů 37 583 700,- Kč. Schodek ve výdajích bude financován z přebytků
minulých let.
Aktuálně jsou informace o obci zveřejňovány formou usneseni ZO na
kamenné i elektronické Úřední desce obce.
Milí spoluobčané, přeji vám pohodový závěr roku, krásné Vánoce a do
nastávajícího roku dalšího zejména pevné zdraví.
Ing. Jiří Skokan, starosta obce

Nová výsadba stromů
v ulici Družstevní
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Zajímavosti o Letonicích
1894 – vzhledem k četným požárům, které v Letonicích řádily, byl založen sbor
dobrovolných hasičů
1900 – byla postavena silnice z Bučovic přes Letonice do Dražovic
1903 – vznikla čtenářská beseda
1905 – u Letonic sestoupili vzduchoplavci, byli to 3 vojáci z Vídně.
1906 – byly pořízeny nové varhany do místního kostela
1909 – zřízena Národní jednota
1911 – rušná slavnost otevření nového obecního hostince
1923 – byly v obci politické a zájmové organizace: Republikánská strana
zemědělského a malorolnického lidu, Domovina, Lidová strana, Komunistická
strana, TJ Orel, Federativní dělnická jednota, Národní jednota, Sokol, Odborová
organizace stavebního dělnictva, hasičský sbor, divadelní ochotníci. V obci byly
4 smíšené obchody, 2 hostince, pekařství, 3 řeznictví, 2 kovářství, kolářství, 2
stolařství, pokrývačství, 2 obuvnictví, holičství, 5 krejčovství a bezplatná
lékařská poradna pro matky a kojence
1927 – obec byla elektrifikována
1933 – slavnostně otevřen Lidový dům
1946 – bylo otevřeno vlastní hřiště na pozemku bývalé panské zahrady
1948 – byla uspořádána slavnost vítězství nad nacistickou okupací.
1949 – založení JZD
1950 – první společné žně, otevřena drůbežárna, prádelna, sprchové lázně,
obřadní síň a provedena kanalizace
1955 – místní knihovna vlastní 1987 knih
1956 – místní kino sehrálo 134 filmů za rok
1958 – v obci byl otevřen poštovní a telegrafní úřad
1959 – do naší obce zavítali vzácní sovětští hosté
1961 – všichni žáci naší školy dostali učebnice a pomůcky zdarma.
1964 – vznikl svaz zahrádkářů
1971 – na občany dopadla epidemie chřipky nazývaná „Hong-kong“
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1972 – dokončily se různé práce v obci – úprava návsi, taneční parket,
rekonstrukce sokolovny, otevřeno koupaliště, dokončena samoobsluha, mateřská
škola, čekárna, rekonstrukce kinosálu a vybudovány chodníky
1975 – byla dána do provozu víceúčelová budova MNV, ve které byly
kanceláře, krásná obřadní síň, provozovna švadlen, holičství a lidová knihovna.
Ve sklepních místnostech byla zřízena moštárna a sušárna ovoce. Dnes je zde
pět bytů.
1988 – oslavy 150. výročí založení školy
Z obecní kroniky Jiří Skokan

Vzpomínka …
V padesátých letech byla v Letonicích založena tradice Antonínských
hodů. Konají se každoročně a neodmyslitelně k nim patří krojovaný průvod
stárků a stárek, ať svobodných či ženatých, které doprovází řízná dechová
hudba. Hody se staly i svátkem všech rodáků, z nichž se mnozí právě v tento
den alespoň 1x za rok vrací domů, do své rodné vísky.
Antonínské hody konané v roce 2004 v Letonicích zůstanou v paměti
místních občanů i návštěvníků z celého okolí jako něco mimořádného. Vždyť
organizačnímu výboru pod vedením p. Miroslava Skoupého se podařilo převléci
do krojů 147 stárků složených z dětí, mládeže i ženáčů, a to Letonice od roku
1945 dosud nepamatují. Organizační výbor, který tvořili manželé Skoupí,
Zobalovi, Skokanovi, Moudří, Zemánkovi a Martin Ledvina se Šárkou Hálovou,
začal na přípravě hodů pracovat již v lednu 2004. Inspirací pro ně byly
především hody ve Vracově. Stárci byli rozděleni do tří skupin a to, děti (hlavní
stárci Michal Skoupý a Michala Šmédková), svobodní (hlavní stárci Martin
Ledvina a Šárka Hálová) a u ženáčů to byli manželé Skokanovi. Byl zakoupen
hodový prapor tzv. turečák, ve sklárně v Kyjově byla objednána výroba
50 ks placatých 2l demižonků. Stárci se scházeli každou druhou sobotu
v tělocvičně, kde nacvičovali hodové písně a tance. Kroje se sháněly
v půjčovnách v Letonicích, Velešovicích, Hodějicích a u známých. "Vím o tom,
že to bude tentokrát veliké," chválil organizátory tehdejší starosta obce
p. Miloslav Zachoval ve Vyškovských novinách. Ve chvíli, kdy se na OÚ
pečetila volební urna s výsledky voleb do EU, řadil se již na návsi průvod
stárků, jaký široko daleko na Vyškovsku neviděli. Děti popíjely sodovky,
dospělí stárci z placatých demižonků "veltlínka", který mladí stárci vezou na
žebřiňáčku v kanystrech za průvodem. Vracovjáci začali hrát, stárci zpívají a na
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dědině je krásně veselo. DH Vracovjáci, vítěz Dechparády z roku 1998,
dokázala s hodovou chasou udržet dobrou náladu až do brzkých ranních hodin.
To vše se dělo pod dohledem policajta v rakousko-uherské uniformě Jirky
Skokana.
Firma ELECO dokumentuje celé hody dvěma kamerami a po hodech
vydává film o letoňských hodech, hodové album a kalendář na rok 2005, celý
hodový a velmi pěkný. Paní Slabáková dne 14.6.2004 v pořadu Morava, krásná
zem vyslovila poděkování všem stárkům v Letonicích a zahrála jim sólo skladbu
v brněnském rozhlase. Sotva si hodová chasa trochu odpočinula, na druhý
hodový den v neděli přijela do Letonic Moravanka Jana Slabáka a
v mysliveckém areálu Cihelna uspořádala svůj vynikající koncert, kterého se
zúčastnilo 542 platících diváků a hodová chasa. Po skončení koncertu si stárci
s Moravankou zazpívali u dobrého vína a slivovičky s celou kapelou, která
pak odjížděla až v pozdních nočních hodinách. O hodech v Letonicích v roce
2004 se psalo v krajských i okresních novinách. Brněnský deník Rovnost měl na
půlstránky článek s nadpisem: PROPÁSL EUROVOLBY, zato oblékl půl
vesnice do kroje. Redaktorka Helena Vaculová byla v sobotu přímo
v Letonicích. Vyškovské noviny-článek s nadpisem „V Letonicích připravili
nebývalé hody, v kroji bylo na 150 stárků“. Hody v Letonicích se dokonce
objevily v krajském tisku v kolonce Události v roku 2004. Pochvalná slova
zněla od všech našich občanů i přespolních. Za všechny například učitel
Sedláček z Bučovic řekl: „Takové hody jsem v životě neviděl a již asi
neuvidím“.
A co si přát do budoucna? Aby byly tyto dosud největší hody od roku
1945 co do počtu stárků a kvality překonány. Případní zájemci o film z těchto
hodů se mohou obrátit na firmu ELECO.
Miroslav Skoupý

Okénko do základní školy
Během letních prázdnin došlo ve škole k dalším stavebním úpravám. Byla
provedena renovace ve školní výdejně obědů. Estetické úpravy se dočkalo také
venkovní prostranství před školou. A proto nás velmi mrzelo, že letošní zahájení
6

školního roku muselo začít netradičně. Po mnoha letech nám počasí neumožnilo
přivítat žáky a jejich rodiče před budovou školy. Z tohoto důvodu se žáci a
učitelé sešli v jednotlivých třídách.
Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do ZŠ Letonice celkem 62 dětí.
Mgr. Andrea Fialová pasovala 15 předškoláků na žáky 1. třídy. Nejstarší žáci
naší školy přispěli svým vystoupením ke slavnostní atmosféře a tímto přivítali
nové spolužáky.

Koncem září byli v místní knihovně pasováni žáci 2. třídy na „Rytíře řádu
čtenářského“.
Ve středu 30. září jely děti ze 4. a 5. třídy na dopravní hřiště do Vyškova,
kde se zúčastnily dopravní výchovy. Ostatní plánované akce v měsíci říjnu a
listopadu 2020 se z důvodu nouzového stavu nekonaly.
Nepotěšila nás zpráva o uzavření školy. Vzhledem ke zhoršení
epidemiologické situace (COVID 19) došlo ve středu 14. října 2020 k přechodu
na distanční výuku. Žáci 3., 4. a 5. třídy se postupně zapojili do on-line výuky.
Žáci 1. a 2. třídy nastoupili do školy 18. listopadu a starší žáci se do lavic vrátili
30. listopadu.
Během měsíce listopadu jsme ve spolupráci s obecním úřadem připravili
netradiční oslavu příchodu Vánoc - Rozsvítíme Letonice. Vzhledem k současné
situaci se vánoční strom na návsi rozsvítil bez koled, vánočních písní a básní a
bez přítomnosti občanů.
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Každý obyvatel Letonic si
ale mohl ozdobit „lucerničku“
vystřiženou šablonou od žáků a
zaměstnanců školy a jejím
rozsvícením si navodil adventní
atmosféru. Máme radost z toho, že
akce oslovila mnoho občanů
Letonic. Vážíme si toho a všem,
kteří se zapojili, děkujeme.

Krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví v novém roce
přejí zaměstnanci ZŠ Letonice

Počátek nového přátelství
Až na pár výjimek funguje i v této ne zcela příznivé době naše mateřská
škola běžným a standardním režimem – jezdí za námi divadélka s pohádkami,
kouzelníci se svými kouzelnými představeními, dokonce i Mikuláš se svým
doprovodem přišel a nezapomněl ani na nadílku. Ale protože si vzal s sebou
moc a moc zlobivé čerty, rozhodl nakonec Mikuláš s andělem, že zůstanou
raději za dveřmi. Už stačila jen ta spoušť, nepořádek a zápach, který po těch
raraších zůstal v šatně…! Zato Ježíšek donesl spoustu krásných a voňavých
dárečků pod hezky nazdobený stromeček.
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A protože ne všichni mají takové štěstí a v těchto nelehkých chvílích
prožívá spousta z nás pocity smutku a osamění, rozhodli jsme se udělat radost i
jiným, zejména těm, kteří nemohou být v kontaktu se svojí rodinou, se svými
nejbližšími, a nabídli jsme Domovu u zámku v Ivanovicích naše přátelství.
V tomto zařízení je 20 lůžek pro seniory a 25 lůžek pro klienty se zvláštním
režimem a velice příjemný a milý personál, který svoji práci vykonává s láskou
a velikou trpělivostí. A zrovna adventní čas jsme využili k prvnímu, zatím
nesmělému, ale odvážnému krůčku a vyrobili jsme klientům vánoční přání,
zvoneček zvonící štěstí, strážné andílky a voňavé perníčky, které jsme jim spolu
s dopisem poslali ve velkém balíku, a doufáme, že jim naše drobnosti udělají
radost a že se vyplní i přání dětí:
„Přeji moc hvězdiček, moc přáníček a pokladů, ať hodně papáte a
spinkáte, moc srdíček a také moc hvězdiček, všechno dobré, co existuje na
planetě, všechno zdravíčko na světě a hodně hrnců…“
A pokud se budeme zdát Domovu u zámku jako prima parťáci, moc rádi
s nimi budeme v kontaktu a i nadále pro ně budeme vyrábět dárečky, přáníčka a
psát jim dopisy ze života naší školky. Tak nám prosím držte pěsti…
Krásné a pohodové Vánoce a do dalších 365 dní hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti, občas i nějaký ten hrnec a hvězdičku Vám přejí
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Letonice

Sportovní zprávy TJ Letonice
V úvodu sportovního zpravodajství je nutno říci, že celá sportovní činnost
je nepříjemně poznamenána koronavirovou pandemií, která negativně ovlivnila
sportovní události po celý rok 2020.
Oddíl kopané má v soutěžích sezóny 2020/2021 dvě mužstva.
A mužstvo dospělých hraje okresní přebor. Soutěž byla zahájena
15. srpna, mužstvo odehrálo 9 zápasů, poslední zápas byl odehrán 11. 10. 2020
poté byla soutěž přerušena. Naše mužstvo se nachází na 10. místě se ziskem
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12 bodů. Tabulka soutěže je vyrovnaná, ztráta na třetí tým v tabulce jsou pouhé
tři body.
Starší přípravka hraje v rámci okresu. Soutěž starších přípravek byla
zahájena 3. září, mužstvo odehrálo 6 zápasů, poslední zápas byl odehrán
11. října 2020, poté byla soutěž přerušena. U této fotbalové kategorie není
sestavena tabulka, i když přípravka všechny zápasy prohrála, došlo v průběhu
soutěže k výraznému zlepšení výkonů.
Volejbalový oddíl nadále zaměřuje svoji činnost na rekreační sport
dospělých i mládeže. Vedle volejbalu umožňuje vyžití i v tenise, badmintonu a
nohejbalu, v zimě v tělocvičně ZŠ, v létě na kurtech u koupaliště. Letošní
aktivity, včetně plánů na uspořádání některých turnajů, bohužel, narušily
problémy s Covidem 19. Doufáme, že se situace brzy zlepší a že kromě stálých
účastníků uvítáme na sportovištích i nové zájemce, hlavně z řad mládeže.
Obrátit se můžete na vedoucího volejbalového oddílu Jana Ježorka.

Činnost TJ není zaměřena pouze na sportovní akce, ale je zaměřena také
na činnosti související brigádnickou činností. Jen za druhé pololetí se nám
podařilo realizovat následující akce:
▪ vertikutace fotbalového hřiště – pod pojmem vertikutace se rozumí
odstranění staré suché trávy a provzdušení povrchu fotbalového hřiště.
Tuto akci jsme provedli prostřednictvím zapůjčeného vertikutátoru,
výsledkem této činnosti je vzhled trávníku, který nám může kdekdo
závidět.
▪ pískování fotbalového hřiště – ve spolupráci s dodavatelskou firmou jsme
provedli pískování a zapravení písku do povrchové vrstvy fotbalového
hřiště. Na hrací plochu bylo zapraveno 60 t písku.
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▪ vybudování nové vstupní brány do areálu TJ z ulice Družstevní – stará
brána již nevyhovovala z hlediska bezpečnosti, proto jsme nechali
zhotovit dodavatelskou firmou novou menší branku a hlavní pojezdovou
bránu.
▪ sběr železného šrotu – i v letošním roce jsme provedli sběr železného
šrotu který jsme získali sběrem v obci, nemalou část sběru tvoří i šrot od
soukromých firem.
▪ sportovní areál u koupaliště brigádnicky pečuje volejbalový oddíl spolu
s rekreačními tenisty.
Ing. Svatoslav Saják, za TJ Letonice
Oddíl stolního tenisu. Neskutečné, excelentní, famózní i tak by se dala
nazvat druhá polovina soutěže našich stolních tenistů, ve které jsme nepoznali
porážku. Díky opravdu skvělým výkonům celého týmu se nám podařilo
postoupit do vyšší soutěže. Zde jsme zatím odehráli jen jeden zápas, ale
s týmem, který měl být, dle tabulek, jedním z nejsilnějších, jsme remizovali.
Vzhledem ke koronavirové pandemii byla i naše soutěž přerušena až do konce
roku 2020. Doufáme, že se situace zlepší a my budeme moci v soutěži
pokračovat.
Jak se stalo tradicí, tak 23. 12. 2019 se uskutečnil již pátý ročník
vánočního turnaje ve stolním tenise, Memoriál Jarmily Lokajové. Zúčastnilo se
ho řada hráčů, jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. I mezi dětmi si
získává stále větší popularitu. V tomto roce to byl druhý nejvíce navštívený
turnaj na našem okrese. Podařilo se zajistit opravdu spousty hodnotných cen, za
což všem sponzorům děkuji. Děkuji všem, kteří mi pomohli turnaj uspořádat,
všem hráčům, kteří si přišli zahrát a uctít vzpomínku. Letos o Vánocích se turnaj
neuskuteční kvůli koronavirové pandemii. Závěrem bych Vám chtěl popřát
pevné zdraví a spousty lásky.
Ladislav Lokaj
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Z činnosti organizací a zájmových sdružení
O činnosti letonických zahrádkářů
Začátkem roku 2020 nikdo netušil, jak koronavirus změní doslova všem
život. ZO ČZS v Letonicích uskutečnila výroční členskou schůzi, které se
zúčastnilo 46 členů a 5 pozvaných hostů. Za obec starosta, dva zástupci US
Vyškov a dále zástupci včelařů a TJ Orel. Po přednesených zprávách vystoupil
starosta obce, který vyhodnotil schůzi jako velmi připravenou, rovněž tak
zástupce US Vyškov uvedl, že všechny přednesené zprávy i samotná diskuse
byla na velmi vysoké úrovni. Zástupce včelařů p. Luděk Skokan mimo jiné
žádal všechny občany, aby se postřiky na zahradách prováděly až po 20.00 hod.
tj. v době, kdy přestávají létat včely. Totiž jeden ranní nebo odpolední postřik
usmrtí v naší obci kolem 3 000 včel. Tajemník ZO p. Skoupý hovořil o velmi
dobré spolupráci se ZŠ a MŠ. Na závěr schůze následovala jednohodinová
přednáška Ing. Zdeňka Lokaje, který hovořil o nových škůdcích na zahradách a
o opatřeních proti nim.
Tato výroční členská schůze byla jedinou akcí, který jsme stačili
uskutečnit. Další plánované akce jako např. zájezd do Hustopečí na slavnosti
mandloňových sadů, česnekové slavnosti v Buchlovicích, Flóru v Olomouci a
rovněž soutěže na ZŠ v Letonicích se již nepodařilo realizovat z důvodů nemoci
Covidu 19. Také výstava Ovoce a zeleniny, která se tradičně koná v období
památky zesnulých, musela být zrušena. Jedinou činností, kterou mohli
zahrádkáři uskutečnit v tomto roce byla služba pro občany, a to moštování
jablek. Této služby využilo do 10.11.2020 celkem 68 občanů. Vedoucím
moštárny se stal Miroslav Míča, st. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat
majiteli fy. PLASTUM p. Urbanovi, která sídlí v objektu bývalého JZD, za
zhotovení náhradních dílů do moštovacího lisu bez nároků na peněžitou úhradu.
Pomalu nám končí nešťastný rok 2020 a blíží se kouzelný čas Vánoc.
Lidé začnou zdobit svoje domy a okolí, péci cukroví a hlavně přemýšlet jaký
dárek koupit svým nejbližším. Jménem výboru ZO ČZS v Letonicích přeji všem
občanům spokojené prožití svátků vánočních a hlavně pevné zdraví v novém
roce.
Miroslav Skoupý, za výbor ZO ČZS
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Nic nás nezastaví
Dne 6. a 7. listopadu 2020 se vysazovaly dřeviny na ulici Družstevní. Tato
akce proběhla s dotační podporou Národního programu životního prostředí,
prioritní oblasti životního prostředí ve městech a obcích.
Spolu s Obecním úřadem v Letonicích a za asistence letonických hasičů,
kteří přivezli nádobu s vodou na zalití, se letoničtí zahrádkáři stali kmotry
16 stromů, čtyř javorů babyka a 12 třešní ptáčnic. Nové stromy vysadili místní
obyvatelé, kteří se svými dětmi zasadili svůj strom, který je bude provázet po
celé generace.
Svůj stromeček si v pátek 6. listopadu zasadily i děti z místní MŠ, o který
se chtějí starat. Děti byly nadšené a za svoji píli byly odměněny malou sladkostí
od zahrádkářů.

Stromy se vysazovaly pod dohledem zkušených členů naší organizace ing.
Miroslava Míči a Jaroslava Krontoráda. Potěšilo nás, že o tuto akci i přes
veškerá koronavirová omezení, měli naši občané zájem a bylo to zásluhou
především prospěšné propagaci paní místostarostky Ing. Evy Míčové.
I v této složité době jsme dokázali, že nám životní prostředí není
lhostejné. Zároveň tyto dřeviny nám ozdobí ulici Družstevní, na které máme
budovu moštárny.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, vám poděkovat za spolupráci a popřát do
následujícího roku pevné zdraví a hodně krásných chvil prožitých na vašich
zahrádkách.
Zdena Kohoutková, předseda ČSZ Letonice
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Něco o nás - místní skupina ČČK Letonicích
Nejprve na začátek informace, že 25. května 2010 byla obnovena téměř
po dvaceti letech činnost organizace ČČK v Letonicích. Členskou základnu
k dnešnímu dni tvoří 45 členů. Tato organizace plní svou úlohu na poli
vzdělávání a osvěty v oblasti první pomoci, a to především v základní a
mateřské škole. Na základní škole byl vytvořen kroužek první pomoci Mladý
zdravotník. Žáci se zúčastňují okresních a krajských soutěží, kde si vedou velmi
dobře. Pořádáme tradičně Kateřinskou zábavu, poznávací zájezdy,
spolupracujeme s Charitou Hodonín při pořádání Tříkrálové sbírky a Charitou
Broumov při sběru obnošeného šatstva pro potřebné. Mnoho našich členek se
stalo dobrovolnými dárci krve. Snažíme se pomáhat tam, kde je třeba.
V současné vážné době je to šití roušek, pomoc starším občanům.
Některé naše členky byly za svou aktivní činnost oceněny v Senátu ČR
pamětním listem u příležitosti Dne ČČK. Jsme rádi, že se činnost této
organizace zdařile rozvíjí. Do našich řad vstupují noví mladí lidé, naše naděje,
že ČČK v Letonicích bude mít svou budoucnost. Rok 2020 znamenal pro naši
organizaci velkou změnu. Na výroční schůzi, která se konala 1. února 2020
ukončila po 10 letech svou funkci předsedkyně místní skupiny paní PhDr. Pavla
Kučerová. Na tuto pozici byla nově zvolena dlouholetá členka ČČK paní Věra
Moudrá. Svou činnost ve výboru také ukončila ze zdravotních důvodů paní
Marie Kubíčková, která výrazným způsobem pomáhala v činnosti naší
organizace. Oběma členkám za jejich obětavou práci děkujeme. Plánovali jsme
mnoho zajímavých akcí. V měsíci lednu jsme spolupracovali na Tříkrálové
sbírce a proběhla také přednáška pro děti v MŠ. Z důvodu výskytu onemocnění
koronavirem a vyhlášení nouzového stavu jsme se museli některých aktivit
vzdát. Při postupném uvolňování nám bylo umožněno uskutečnit 13. června sběr
obnošeného šatstva "Vítr v
šatníku" s výsledkem 52
pytlů oděvů pro potřebné.
Ve spolupráci se všemi
organizacemi v Letonicích
byl naplánován a 27. června
proběhl orientační běh pro
děti. Na přání některých
maminek byl v červenci
pod hlavičkou naší organizace uskutečněn první ba14

zárek obnošeného šatstva pro děti. Do organizace této akce se zapojila naše nová
členka paní Tereza Gajzlerová.
S přívesnickým táborem jsme se při akci "Dobrý skutek" přesvědčili o
tom, že naše mladá generace dokáže podat pomocnou ruku starším
spoluobčanům. Pro různá omezení jsme nemohli uskutečnit ve spolupráci
s Dámským klubem a SDH zahájení prázdnin, na které se děti velmi těšily. O to
více jsme si všichni užili zakončení prázdnin s Večerníčkem, které proběhlo
v areálu Cihelna.

Na 12. září jsme přesunuli květnový zájezd do Mikulova a okolí. Věříme,
že kdo se ho účastnil, nebyl zklamán. V měsíci říjnu se ještě uskutečnil zimní
bazárek. A to byla do konce roku 2020 poslední možná aktivita. Byl obnoven
opět nouzový stav v souvislosti s narůstajícím počtem onemocnění covidem.
Věříme ale že tak, jak se podařilo vše zvládnout na jaře, to zvládneme i
tentokrát. Děkuji Obecnímu úřadu v Letonicích a zastupitelstvu obce Letonice
za finanční podporu a spolupráci. Všem občanům přejeme pohodové a klidné
Vánoční svátky a do nového roku 2021 pevné zdraví.
Věra Moudrá, za organizaci ČČK

Jednota Orel Letonice
Veškeré sportovní i společenské dění v druhé polovině roku 2020 se
téměř zastavilo. V srpnu odstartoval nový Klub „Do formy s hasičem“- cvičení
HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink), cvičení s expandéry, s vlastní
váhou, v jehož rámci se dozvíte i něco o výživě a kalorickém deficitu. Cvičení
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pro kondici, svalovou hmotu a redukci tělesného tuku. Cvičíme venku i na
Orlovně, klub vede Milan Adamík, tel. 731 581 420. Pod jeho vedením si klub
rychle získal mnoho nových příznivců a všichni už jsou nedočkaví, kdy se opět
začne.
V září odstartovaly i první hodiny cvičení v našich klubech. Mimořádná
vládní opatření však 5. října sportoviště opět uzamkla. Venkovní pohled na
novou střechu i fasádu naznačují celkově dobrý stav objektu, ovšem vevnitř
máme ještě mnoho neduhů a dosluhujících zařízeni. Podzimní čas jsme věnovali
individuálním brigádnickým hodinám na opravách a údržbě (odvětrání toalet
hostince, vyčištění odpadního systému, odčerpávání nastupující spodní vody ve
sklepních prostorách, výměna rozpadajících se letitých oken, obnova zadní
zahrádky a mnohé další).

Letokraz
V polovině listopadu jsme ve spolupráci se spolkem Slunečnice
uspořádali orientační outdoorový běh Letokraz pro jednotlivce i rodiny. Akce
byla naplánována s ohledem na dodržení pravidel shromažďování. Na
stanovištích byly nachystané různé šifry a rébusy, které směřovaly k dalšímu
bodu na trase. V cíli hořel táborový oheň, kde si příchozí dle chuti opekli
nějakou dobrotu, popovídali o řešení úkolů a s pocitem dobrého výkonu
odcházeli, aby uvolnili místo ostatním. Postupně se na start postavilo více týmů,
než pro kolik byla akce plánována. Nebylo to jednoduché, jen 3 týmy dorazily
do cíle bez použití nápovědy. Ovšem nadšení i ohlasy daleko předčily naše
očekávání. Doufáme, že další ročník už nebude pod taktovkou nouzových
opatření a radost i euforii v cíli již prožijeme všichni spolu.
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Kalendář předpokládaných akcí
• spoluúčast na dětském dni – květen
• sportovní den pro děti – květen/červen
• grilování na Orlovně – červen
• sportovní příměstský tábor červenec/srpen (ve spolupráci se spolkem
Procyon)
• Hubertská zábava – listopad
• Mikulášská nadílka na Orlovně – prosinec
Za Orel jednotu Letonice, Radek Knesl, www.orelletonice.cz

Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letonice
dovolte mi vás seznámit s činností Sboru dobrovolných hasičů Letonice,
za rok 2020, který se chýlí ke svému konci.
V měsíci únoru uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Letonice tradiční
ostatky. Přestože tuto akci provázely neočekávané komplikace, dovolím si
tvrdit, že tradiční ostatky byly povedené, s hojnou účastí a bohatou tombolou.
Měsíc březen však následující plány překazil. Nesl se v duchu vládních
bezpečnostních opatření, protože byla potvrzena nákaza viru s označením
COVID 19 v České republice. Musely tak být zrušeny všechny naplánované
akce, případně přesunuty na nové termíny.
I toto byly důvody, proč se nemohly uskutečnit prvomájové oslavy, na
které se vždy těšíme. V náhradním termínu na konci května však mohl
proběhnout Sběr starého železného šrotu, jenž si myslím, že spoluobčané velmi
uvítali.
V polovině června došlo ještě k prověření akceschopnosti jednotek okrsku
Křižanovice. Prověřovací cvičení „nanečisto“ proběhlo v obci Hodějice dne
12. června v odpoledních hodinách.
Na začátek června bylo naplánováno odpoledne po děti plné her, ovšem
vládní opatření je v daném termínu nedovolovaly. Ovšem děti o svůj den
nakonec nepřišly a SDH Letonice mohl uskutečnit akci v náhradním termínu.
Naštěstí se vládní opatření rozvolnila a SDH Letonice mohl v sobotu 15. srpna
hřiště TJ Letonice proměnit v překážkovou dráhu plnou her. Jako velké lákadlo
pro děti byly skákací hrady různých velikostí a tvarů. Dětské odpoledne bylo
velkolepé díky skákacím hradům JANTA Kravaře. Sbor dobrovolných hasičů
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z Kravař u Opavy přijal naše pozvání a pomohli tak se zábavou pro dětské
odpoledne. Děti musely projít překážkovou dráhou, za každý splněný úkol
dostaly děti razítko na kartičku. Jakmile měly děti všechna razítka, byly
odměněni taškou plnou dobrot. A jaké úkoly měly děti zvládnout? Nejprve je
čekalo skákání v pytli, dále chytání rybiček, chůze v párech na prknech, běh
s proudnicí, také bouchání kladivem, běh přes kladinu a projít přes tunel, mohly
si vystřelit z luku, a nakonec stříkání ze džberovek. Zároveň si děti mohly
vyzkoušet autíčka na dálkové ovládání od pana Novozámského. Děti si dále
vyzkoušely házení míčků na cíl, velké pexeso nebo házení či kopání míče do
terče. Na závěr si děti zatančily a mohly vyzkoušet tolik očekávanou pěnu.
Věřím, že si děti své odpoledne užily spolu s námi. Zároveň mi dovolte ještě
jednou moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Děkujeme taktéž
sponzorům, zejména obci Letonice, panu Ing. Hastíkovi (APH-IN), panu Ing.
Adamu Bartoníkovi, firmě Auto-Jeřáby Beneš, OSH Vyškov a SDH Kravaře.
Bohužel téměř celý rok se nesl v duchu zákazů a nových vládních
opatření v boji proti druhé vlně s virem COVID 19. Přesto sbor hasičů umožnil
jednomu z členů jednotky školení pro práci s motorovou pilou („Pilař“). Školení
proběhlo ve školicím středisku HZS v Jánských Koupelích. Člen jednotky se
podrobil náročné teorii a praxi, jenž byla zakončena závěrečnou zkouškou. Ve
spolupráci s obcí bylo toto hned zúročeno. Obec Letonice zakoupila motorovou
pilu, která byla následně využita při větrné smršti. Po domluvě se starostou obce
jednotka pomohla při kácení velkého smrku na návsi. Také při skácení staletého
ořechu na ulici Družstevní.
Začátkem listopadu se SDH podílelo na výsadbě nových stromů na ulici
Družstevní spolu se Zahrádkáři. Sbor zajišťoval mj. i zalévání těchto stromů.
V tomto nelehkém období jsme nezapomněli na seniory, kteří ve svých
schránkách nalezly roušky pro jejich ochranu.
I přes všechna nynější opatření se kvapem blíží čas vánoční. Dovolte mi
na vás ovšem apelovat v důsledku nebezpečí, které je pro toto období typické.
Prosím nenechávejte své adventní věnce s hořícími svícemi bez dozoru.
Přesvědčte se, že se svítící ozdoby nepřehřívají a věnujte jim tak zvýšenou
pozornost.
Závěrem, mi dovolte jménem Sboru dobrovolných hasičů Letonice, vám
popřát klidné prožití vánočních svátků, ať jsou naplněné radostí v kruhu
nejbližších. A do nadcházejícího Nového roku 2021 jen to nejlepší a mnoho,
mnoho zdraví!
Ing. Monika Hrubá, jednatelka, za SDH Letonice
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Farma Slunečnice
V naší farmě Slunečnici,
kousek za hřištěm,
žijí kozy i kozlíci,
snad se líbí všem.
Tam děti chodí rády,
hladit si kůzlátka,
sledovat kamarády,
všechna zvířátka
Je to farma z Letonic,
kde se pasou ovce,
kam chodí stále víc,
lidí z naší obce.
Jsme moc rádi, že za námi chodíte.

Vaše věrná zvířátka
Děkujeme za úsměv ve tváři a radost v dětských očích, které se rozzáří,
když přijdou na farmu za zvířátky. Velmi nás to těší a je to pro nás velkou
podporou. Děkujeme všem, kteří pomáháte, obci Letonice a JMK za podporu a
spolku Procyon za možnost využití prostor. Rádi přivítáme nové členy. Každá
ruka je dobrá. Pokud budete chtít udělat radost a přispět suchým pečivem nebo
zeleninou, budeme moc rádi. Sami prosím zvířata nekrmte. Jsme moc rádi, že
vám zvířátka dělají radost v této nelehké době. Děkujeme.
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Připravované akce na příští rok:
Od dubna 2021 plánujeme opět možnost vstupu do farmy v určený čas.
Rozpis dnů bude vyvěšen u farmy.
▪ v návaznosti na dětský den 1. května budeme organizovat 4. ročník
Letoňské kuličkiády a petanque
▪ minidiskotéka a sportovní odpoledne pro děti
▪ tradiční deskovky pro všechny – společné hry dětí a dospělých (páteční
večery)
▪ 1-2 dobrodružné večerní procházky po okolí s přespáním v přírodě (pro
děti i dospělé)
▪ orientační pochod na Větrníky (předpoklad spolupráce s ostatními spolky
jako v roce 2020)
▪ opékání beránka – akce pro spolky z Letonic
▪ maškarní zábava pro děti.
▪ ve spolupráci se spolkem PROCYON, z.s., je plánován živý betlém.
Tradiční kostýmované představení Tří Králů, divadelní představení dětí.
Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky a do roku 2021 hlavně
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Kolektiv spolku Slunečnice

Co se událo v naší knihovně
Nový rok začal v knihovně krásnou cestovatelskou přednáškou manželů
Poulíkových „Filipíny“. Procestovali jsme společně největší z filipínských
ostrovů Luzon, kde nás fascinovaly sopky, 2000 let staré rýžové terasy,
koloniální španělská města s úchvatnými katedrálami a další zajímavosti.
V únoru navštívila knihovnu paní Janette Ladižinská se svou přednáškou
Základy bylinného léčitelství, aneb vesmírná síla bylin. V jarních měsících byla
knihovna uzavřena z důvodu karantény. Byly připravené zajímavé akce pro děti
i dospělé, ale bohužel se vzhledem k situaci nemohly uskutečnit.
V srpnu zavedla cesta do knihovny děti z příměstského tábora. Dozvěděly
se zajímavosti ze světa knih a našly zde jednu z indicií, kterou potřebovaly
k dokončení jejich týdenního putování.
Pozdě, ale přece, proběhlo v měsíci září tradiční slavnostní pasování žáků
druhé třídy na „Rytíře a rytířky řádu čtenářského“. V knihovně je přivítali král
s královnou a Písmenková víla, kteří si pro děti připravili několik čtenářských
úkolů (skládání slov do vět, čtení). Žáci se velmi snažili a dokázali, jakými jsou
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zdatnými čtenáři. Pak nastala ta dlouho očekávaná chvíle, kdy každý žák
poklekl před králem a byl pasován do stavu rytířského. Děti slíbily, že budou
knihy číst a chránit. Převzaly si poukaz do knihovny, glejt a knihu od
spisovatelky Lenky Rožnovské, „Katka a klokan ze šuplíku“. Tyto knihy
sponzoruje Obec Letonice.

V říjnu jsme museli opět zavřít a komunikovat se čtenáři přes veřejné sítě.
Děti si mohly vyzkoušet své znalosti z četby dětských knih v soutěži „Poznáte
knižního hrdinu“? Každý týden byla na webu a facebookových stránkách naší
knihovny zveřejněna nová soutěžní otázka. Překvapila mě účast i vědomosti
dětí. Těším se, že v lednu odměním nejlepší výherce soutěže.
Básnické umění mohli všichni projevit v „Básničce na pokračování“.
Vznikly opravdu krásné básně a verše (pár ukázek je uvedeno na konci článku).
Nemáme ani tušení kolik je u nás talentovaných básníků.
I v příštím roce máme pro vás připravené cestopisné i jiné besedy.
Doufejme, že je budeme moci realizovat. Všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a vánoční pohodu s krásnými knížkami pod stromečkem.
Ukázky z básní
Karanténa udeřila, knihovna nám osiřela.
Knihy pláčou, volají, „kde jste, kde jste“, šeptají.
Knihy čteme ze zásoby, vrátíme je zase zpět,
jakmile rozhodnout osoby, které řídí tento svět.
Každá kniha je vždy jiná
a to je moc dobře
jéé...s touto je velká psina
a v té mu řeknou...."Zlobře".
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Pro všechny se tady najde
ta "jeho" vysněná,
román, sci-fi, drama Wilde
anebo naučná.
A tak teď tiše odpočívá,
v knihovně každá knížka
a z okna se smutně dívá, kdy už otevřeme dvířka.
Rok 2020 dopisuje dějiny,
zahalen pláštěm nejistoty, zmatku …
Dotkl se tuží naší krajiny
Jak rád bych z toho našel zkratku…
Otvírám knihu, v křesle zabořený po uši,
hledám v ní moudrost minulosti
slůvka a věty co pohladí duši,
zbaví mě nářků, zlosti.
A jak se příběh přelévá přes stránky, listy,
V mém srdci roste zvláštní klid.
Když se z něj poučíme, jsem si jistý.
Bude nám zítra, věřím, líp.
Ilona Ficová, knihovnice

Dámský klub
V letošním roce byly naše aktivity značně omezené vzhledem k situaci,
která nám neumožnila uskutečnit veškeré plánované akce. Museli jsme se
rozloučit se Sletem čarodějnic, vycházkou na Větrníky, se Začátkem prázdnin a
dokonce i s Pochodem čertů a čertíků. Naštěstí jsme stihli alespoň Konec
prázdnin aneb malování s Večerníčkem. Tato akce se velice vydařila a děti si ji
jak se patří užily. Do malování postavičky Večerníčka se zapojili i dospělí. Pro
příští rok plánujeme obvyklé akce a doufáme, že následující rok bude pro nás
všechny příznivější.
Za Dámský klub bych ráda všem popřála hodně štěstí a hlavně zdraví
v roce 2021.
Renáta Zourková
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Ohlasy a příspěvky našich čtenářů
Až na vrcholky hor (i když výstižnější nadpis by snad byl – Jak přežít)
Jako už každý rok, tak i tento se náš Turistický oddíl vypravil zdolat další
horský vrchol. Začalo to docela nevinně. Dva horolezci z Prahy a jejich
kamarádka nás oslovili, zda by s námi nemohli vyrazit na Matterhorn, 4478
metrů vysoký alpský štít je snem každého lezce. Bylo rozhodnuto rychle. Pár
dnů před odjezdem přístupovou cestu zasypala lavina, a proto narychlo měníme
plány. Ve složeni Radek Knesl, Patrik Knesl, Lumír Seďa, Martin Křivánek, Jiří
Pospíšil a naši noví kamarádi Daniel, Zdeněk a Míša vyjíždíme první víkend
v září dobýt Ortler, nejvyšší vrchol Tyrolských Alp tyčící se do výšky 3905
metrů. Základní tábor zakládáme ve vesničce Sulden, rodišti horolezce
Reinholda Messnera. První den se balíme na těžko a vyrážíme směrem k horské
chatě Hörnlihütte. Cesta vede stále vzhůru, ale bez lezeckých pasáží a výhledy
na okolní hory berou dech. Po setmění a lehké večeři usínáme beze slov
s pocitem, že nás čeká vstávání ve 3:30. Ráno rychle snídáme, kontrolujeme
výbavu a za svitu čelovek míříme do tmy. Během první hodiny najde padající
kámen jednoho z nás a zanechává po sobě rozbitý mobil a naražený kyčel.
Stoupáme výš, kde už na nás čeká sníh a ledové jazyky. Nasazujeme do akce
mačky a cepíny. První člen výpravy vždy zajišťuje lanem cestu pro ostatní. Celý
den tvoříme a hledáme vlastní cesty, brodíme se tajícím sněhem, kloužeme
s mačkami po skalních úsecích. Vrchol už je na dohled a my se radujeme,
poslední hodina výstupu před námi. Nikdo netuší, že začíná sled událostí, které
vedou v boj o život. Zdeněk a Míša ztrácejí sílu stále více, krosna s vybavením
je pro ně stále těžší, lezecké pasáže zvládají už jen velmi pomalu a za pomoci
druhých. Za každými 30 kroky musí následovat odpočinek, a tak neustále
čekáme. Bohužel poslední hodina se proměnila v hodin pět a plánovaný vrchol,
místo v poledne, dobýváme v 18:00. Výhled z téměř čtyř tisíc je úžasný,
nicméně mizící slunce, vkrádající se zima a vyčerpání, radosti nedovolí. Sestup
bude náročný a trvat bude do rána. V rychlosti utvoříme dvě skupiny po čtyřech.
Každá skupina má své lano, na kterém jsme navázaní po 12 metrech od sebe.
Jako první na laně rychle vyrážím sestupovou cestou. Je to však strmě dolů, přes
ledovcová pole plná trhlin schovaných pod sněhem. Sestupujeme jen pár chvil a
náhle mizí druhá skupina z dohledu. Čekáme, voláme. Až z telefonu zjišťujeme
špatnou zprávu, Zdeňkovi se vyčerpáním a tíhou vybavení podlomila kolena,
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udělal pár kotrmelců a zmizel v ledovcové trhlině. Naštěstí pád ihned
registrovali Dan i Lumír a za pomoci cepínů a maček zaseklých do ledovce pád
ubrzdili. Zdeněk však zmizel v hlubině. Není slyšet, visí na nich celou váhou a
oni se tak nemůžou hnout. Míša je v šoku a potřebují pomoc. Sami jsme na
pokraji sil. Znovu se vzepřít hoře, začít opět nabírat výškové metry a vrátit se,
už není pro všechny. Někdo zůstává sedět, někdo vyráží na pomoc. Za 15 minut
jsme u nich, ale pomoci nedokážeme, únava a vysílení brání jakýmkoliv
pokusům. Ihned vytáčím linku 112, anglicky vysvětluji náš stav i pozici.
Odpověď zní jasně, vrtulník čekejte za 10 minut. Z vrtulníku vyskakují dva
záchranáři, ale ani ti nemají dostatek sil Zdeňka vyprostit. Nakonec musíme za
lano táhnout všichni. Po 40 minutách od pádu je opět mezi námi. Je naživu,
mluví na nás, ale tělo má bezvládné, promrzlé. Zdeněk, Dan i Míša odlétají
spolu se záchranáři a mizí v dáli za horami. My zůstáváme téměř ve 4 tisících a
kolem nás už je teď černá tma. Vysílení a neznalí terénu slaňujeme do hlubin,
kam ani čelovka nedosvítí. Není vidět kam lezeme, pořád dokola hledáme cestu
a kontrolujeme GPS pozici, abychom se nedostali do bodu, odkud již není
návratu. Pocity beznaděje střídají pocity šílenství. Stále se nemůžeme shodnout,
jestli počkáme do svítání nebo zkusíme lézt dolů ještě chvílí. Ve 3 hodiny ráno,
téměř tedy už 24 hodin odění v lezeckém postroji, se dostáváme na horskou
chatu ve výšce 3000 metrů. Není pro nás volná postel, a tak si ustýláme na
verandě pod hvězdami. Mrzne, ale vyčerpáním usínáme téměř ihned.
S vědomím, že jsme všichni přežili, spíme sladce.
Vysokohorské lezení je nepopsatelný zážitek. S plnou důvěrou v ostatní
členy týmu vyrážíte lehce odění z letního počasí. Téměř kouzlo pomalu mění
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vše kolem vás. Krajinu přikryje peřina bělostného sněhu. Všude zavládne klid a
ticho, tady je pánem mráz. Přemrzlý sníh křupe pod botami a čerstvý zimní
vzduch roztahuje plíce, okysličuje mozek. Konečky vlasů, řas a obočí pokrývají
třpytivé krystalky námrazy. Zatímco sezonní turisté vyhřívají kosti někde na
lehátku v údolí, horalové srdcaři míří vzhůru. Hory jsou drsné a neodpouští
žádnou chybu. Jsou ale neskutečně krásné. Aspoň venku v přírodě mám totiž
pocit, že má život ještě pořád nějaký pevný řád. A jak to máte vy?
Radek Knesl, člen Jednoty Orel

Výše poplatků na rok 2021
TKO
PES
NÁJEM Z OBECNÍCH POZEMKŮ
STOČNÉ „C“
STOČNÉ „A, B“

450,- Kč/osoba/rok
150,- Kč/pes/rok
0,30 Kč/m2/rok
směrné číslo 36 m3/osoba/rok
cena 36,00 Kč včetně DPH/m3
cena 36,00 Kč včetně DPH/m3

Změna v doprovodné hudbě při hlášení rozhlasu
Dlouhou dobu jsme byli zvyklí na to, že než se obecním rozhlasem
rozezní informace pro občany, předchází tomuto hlášení příjemná pohádková,
lidová nebo vánoční melodie v podání známých interpretů. Ne vždy je ale to, co
je zažité, v souladu s předpisy nebo zákonem. Z tohoto důvodu jsme museli
přistoupit k razantní změně. Od 01.01.2021 uslyšíte v obecním rozhlase jako
zvukovou předehru melodie, na které se nevztahují autorská práva. Bude to nové
a pro některé z Vás možná nečekané, nicméně z pohledu zákona je to nezbytné.
Děkujeme všem občanům za pochopení.
Lenka Liberová, za obecní úřad
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Kočky, o které nikdo nestojí, i u nás v Letonicích…
Co s tím? Máme řešení!
Věřili byste, že jeden pár koček (tedy táta kocour a máma kočka) mohou
mít spolu ročně 8 koťat a pokud se tato množí dále, znamená to nárůst kočičí
populace o 176760 koček? My ne, tedy až do podzimu tohoto roku, kdy se
během dvou měsíců našlo na čtyřech místech celkem 15 odložených měsíčních
koťat. Oblíbeným „odkladištěm“ se stalo dětské hřiště za TJ, pravděpodobně
z důvodů alibi toho, kdo konal.
„Roztomilé koťátko, kdo by ho nechtěl?“

I po ohlášení nálezu a nabídky čtyřnohých kamarádů se nikdo neozval. A
co teď? Kdybychom neměli mezi sebou několik nadšenců, kterým osud koťátek
není lhostejný, nebyla by obec schopna rychle a funkčně reagovat na vzniklou
situaci a koťata by nečekal dobrý osud. Machovi a Šebestové se sluchátkem
stačilo své unáhlené přání „Ať je koček milion“ zrušit jednou větou po telefonu,
my ale nejsme v pohádce a takto se problematika koťat řešit nedá.
Pojďme se spolu tomuto letošnímu letoňskému trendu postavit čelem a
problém rozlousknout. Žijeme v 21. století, spousta věcí se už dělá jinak, dříve
jsme lezli po stromech, jedli kořínky, telefonovali jsme z telefonních budek,
dneska už má každý mobil, můžeme si koupit co chceme. Dříve se koťata topila.
Dnes se i kočky dají kastrovat, nestojí to moc a je to lepší, než pak řešit
několikrát do roka co s koťaty. Ta by měla být ideálně 12 týdnů u matky, než se
vydají do nových domovů, a lidská péče o ně v mladším věku je náročná a
nákladná.
Obec je ochotná na kastraci přispět a svůj postoj vyjádřila na prosincovém
zasedání zastupitelstva, kde byl schválen příspěvek ve výši 450,- Kč na kastraci
koček a psů pro obyvatele s trvalým pobytem v obci. Úhrada bude probíhat za
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podmínky předložení dokladů o zaplacení nákladů na kastraci, příspěvek lze
čerpat jedenkrát ročně. Je domluvena spoluúčast s veterinářem, zájemcům
můžeme půjčit přepravku nebo jim pomoci s odchytem a dopravou. Kastrovaná
kočka se drží více u domu a schopnost chytat myši neztrácí, nemusíte se bát.
Na tomto místě chceme moc poděkovat těm, kteří pomáhají s láskou řešit
to, co není jejich úkolem ani zodpovědností, navzdory omezením ve vlastní
domácnosti, ve svém volném čase. Pro pomoc, kontakt na veterináře a další
informace nás kontaktujte na obecním úřadě nebo na telefonu 728 878 457.
Jana Hrůšová, Eva Míčová

Je potřeba investovat prostředky obce tímto směrem?
V předchozích číslech zpravodaje jsme vyzývali občany k úpravě
předzahrádek ve smyslu likvidace stavebního materiálu a neudržovaného
porostu a víte co se změnilo? Prakticky nic… Podobné je to s ukládáním
nesešlápnutého, někdy i nevytříděného, tříděného odpadu. Přibyla nepojízdná
auta na místních komunikacích, kupa asfaltu u cesty od křížku na Němčany,
několik rozbitých skleněných lahví u in-lanovky, mnoho psích exkrementů na
rozličných místech. Pálicí dny nebo jejich časové vymezení nejsou
respektovány.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nabízí se dva typy řešení, každé jiného charakteru:
předzahrádky, které neslouží své funkci mohou být zatíženy nájemní
smlouvou.
vraky aut a nepojízdná auta bez platné technické kontroly lze v určitém
případě na náklady vlastníka předat do sběrného zařízení.
na náklady obce lze vyvážet ještě více kontejnerů žlutých i modrých.
nakonec bude vždy nutné odstranit každou černou skládku a lidskou sílu
plýtvat na úklid odpadků po někom jiném.
můžeme řešit v přestupkových řízeních porušování vyhlášek a nařízení a
platit za to úřadu v Bučovicích nemalé částky za jejich vyřízení.
všechny výše uvedené kroky odčerpávají peníze i energii obce do černé
díry nenávratna.
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Nebo může být všechno jinak?
Přistoupit na to, že celá obec je naším společným domovem a bude
taková, jak se k ní a v ní budeme chovat, tzv. zamést si před vlastním prahem,
bez toho, aniž by k tomu někdo musel oficiálně vyzývat. A dělat všechno
nejlépe jak umíme. Pevně věřím, že to je ta správná cesta a ať příští rok ukáže,
jestli máme na to se po ní vydat.
Eva Míčová, za Obecní úřad Letonice

Neplatiči jsou stále mezi námi...
Většina občanů naší obce v řádných termínech a zodpovědně platí úhrady
za svoz komunálního odpadu, stočné, nájemné z nebytových prostor a další
úhrady do pokladny obce. Ale naproti tomu několik našich spoluobčanů trvale
ignoruje i opakované výzvy, přičemž upomínky k úhradě nezaplacených
poplatků, někdy i za několik období. A někteří z těchto neplatičů dávají
bezostyšně najevo, že se cítí být nepostižitelní a že obec tyto částky nebude
vymáhat. Tento stav poškozuje poctivé obyvatele naší vesnice. Obec se nehodlá
v zájmu ostatních občanů s tímto stavem smířit a vyzývá všechny dlužníky, kteří
z jakýchkoliv důvodů nemají uhrazeny pohledávky vůči obci, aby tak učinili co
nejdříve. Rozhodně se vyplatí dluhy uhradit bez zbytečných průtahů a
nevystavovat se nepříjemnostem.
Jiří Skokan, starosta obce

Na portálu Bucovicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
Bučovický portál se stal za 3 roky svého fungování největším
informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních
zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky
zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky z bučovického fotbalového turnaje
nevidomých nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste
se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen
povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které
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byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm
festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i
jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních
obcích. V případě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké
okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky
v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví
také na facebookové stránce Region Bučovicko, kterou v současnosti sleduje
přes 600 uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni,
stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého
bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci
s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké
vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy,
kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální
zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou
návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou
rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat
nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své
společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.bucovicko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě
vám.
RegionyBrněnska.cz

Svátek svatého Mikuláše
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Myře

v Lykii (dnes Turecko). Už za svého života byl
velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k
potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a
zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o
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jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. V západní liturgické
tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojenas
rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro
vytvoření mýtické postavy Santa Clause, dodáním dalších atributů.“
Zdroj: Wikipedia
5.12. ve večerních hodinách jste mohli potkat skupinku Mikuláše, andělů
a čertů i v letonických ulicích. Mikuláš navštívil 25 rodin s dětmi a popřál jim
do příštího roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Děti mu na oplátku slíbily, že
nebudou zlobit, nebudou se hádat a budou pomáhat svým rodičům.
Také spolek Orel jednota Letonice všem přeje do dalšího roku především
zdraví, klid a pohodu.
Orel jednota Letonice, p.s.

Poděkování rekreantů z Brna zaměstnancům Můj Obchod
Jelikož pocházíme z Brna a jezdíme do Letonic na chatu trávit volné dny
v klidu přírody, navštívili jsme v minulosti několikrát tento obchod a se všemi
zaměstnanci byli neskutečně spokojení. Touto cestou jim děkujeme za jejich
ochotu, vstřícnost a úsměv na tváři. Kéž by takových zaměstnanců bylo více a
všude. Moc děkujeme jim a přejeme i všem v Letonicích příjemně strávené letní
dny. S pozdravem
Eva Eliášová s rodinou

Podaří se zrealizovat rekreačně sportovní areál v prostorách
koupaliště?
Na tuto otázku by měla dát odpověď odborná studie pod názvem
„Architektonicko-krajinářská studie sportovně relaxačního areálu s vodní
plochou v obci Letonice“. Záměr pořízení uvedené studie schválilo
zastupitelstvo obce na svém prosincovém jednání. Za účelem výběru
nejvýhodnější nabídky na pořízení studie vzniká výzva k podání nabídky a
zadávací dokumentace, přičemž zahájení výběrového řízení plánuje obec na začátek
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roku 2021. Pořízení architektonicko-krajinářské studie je logickým vyústěním

snahy zastupitelstva pokročit v otázce využití zchátralé rekreační zóny v naší
obci a nabídnout ji občanům v novém kabátě. Obecná definice využití vznikla
na několika jednáních v rámci pracovních setkání zastupitelů, co se týká
podrobnějšího vybavení a koncepce jednotlivých ploch, to bude předmětem
pracovních výborů, které budou probíhat při tvorbě studie za účasti zástupců
obce a počítá se i se zapojením občanů. Vše by mělo směřovat ke všeobecné
shodě jak v otázce zastoupení jednotlivých sportovních disciplín, tak v otázce
provozu a údržby areálu. Součástí studie bude například analýza území a
technických podkladů, architektonicko-krajinářský návrh, závěrem též
prezentace a konzultace návrhu.
Jiří Pospíšil, ml., zastupitel obce

Co se děje v oblasti cyklostezek?
Obec Letonice se v tomto volebním období začala věnovat cyklostezkám,
a to ve směru na Bučovice a do obce Němčany. Co se týče vedení trasy do
Bučovic, lze uvést, že tento projekt je náročnější z důvodů majetkových vztahů
k pozemkům. V této souvislosti byla uvažovaná trasa zařazena do společných
zařízení v rámci navrhovaných pozemkových úprav katastru Bučovic.
Naopak vedení trasy do Němčan je ve vyšší fázi připravenosti. To
znamená, že v rámci pozemkových úprav jsou majetkově vyřešena práva
k pozemkům a lze zahájit zpracování projektových dokumentací a požádat o
vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo se zabývalo vedením trasy ve dvou
variantách. První byla vedena od ulice Osvobození kolem Hájku a druhá od
ulice Nová nad Rohozou po katastr obce Němčany. V obou případech by byla
trasa logicky ukončena napojením na vybudovanou komunikaci na hranici
katastru s obcí Němčany. Druhá varianta byla vybrána především z důvodu
menšího sklonu trasy.
Cyklostezka bude vedena po stávající polní cestě v délce cca 1,5 km a
šířce 3,0 m s asfaltovým povrchem. Projekt bude s ohledem na možné dotační
příležitosti koncipován dle zákona o pozemních komunikacích jako místní
komunikace „cyklostezka a pěší“. Dopravní značení musí zajistit přístup k
pozemkům, které jsou přístupny pouze z budoucí cyklostezky. Náklady na její
vybudování se mohou pohybovat okolo 10,0 mil. Kč. Nyní zastupitelstvo obce
na prosincovém zasedání schválilo zahájení veřejné zakázky na zajištění
projektové dokumentace pro stavební povolení, která má být zpracována během
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příštího roku 2021. Pokud budou zajištěna všechna stanoviska, bude podána
žádost o vydání stavebního povolení. Vydání pravomocného stavebního
povolení je předpokladem pro hledání vhodných dotačních titulů. Nyní nezbývá
než věřit, že projekt bude úspěšně realizován a dočkáme se prvního propojení
cyklostezkou se sousední obcí.
Ing. Petr Lokaj, zastupitel obce

JUBILANTI ROKU 2021
Obec Letonice přeje všem jubilantům, kteří v roce 2021 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

5
10

Sňatky

3

Počet obyvatel v obci k 10. 12. 2020 – 1378 osob.
Lenka Liberová, matrikářka

Vážení přispěvatelé do Letonického zpravodaje,
Velmi si vážím toho, že svými příspěvky obohacujete náš Letonický
zpravodaj. Se zpracováním vašich příspěvků je dosti práce, protože každý
přispěvatel používá jiné formátování textu. Proto bych uvítal, kdybyste se mi
práci v tomto smyslu ušetřili. Není naprosto zapotřebí, abyste své příspěvky
nějak zvlášť formátovali, protože Letonický zpravodaj má svůj standardní
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formát a vaše formátování, ve snaze, aby se text líbil vám, musím pracně
odstraňovat. Pro ty, kteří přece jen chtějí napsat příspěvek v nějaké formátovací
podobě, mám několik doporučení k psaní vašich příspěvků:
▪ Písmo Times New Roman, velikost 14, řádkování 1,15
▪ Odstavec, pokud jej chcete udělat, dělejte pomocí klávesy tabelátoru
(klávesa Tab). Jinak udělané odstavce (např. pomocí mezerníku) musím
pracně odstraňovat. Nejlepší je odstavce nedělat vůbec, udělám si je podle
smyslu textu sám.
▪ Počítač není psací stroj, konce řádků si udělá počítač sám, proto není
nutné na konci řádků používat klávesu Enter.
▪ Fotografie, pokud možno v dobrém rozlišení, přikládejte jako zvláštní
dokument v některém z obrázkových formátů (jpg, tiff, png, apod.)
Jiří Příhoda, odpovědný redaktor

Kulturní výbor
V roce 2020 se kulturnímu výboru podařilo uspořádat pouze jedinou akci
a to Obecní ples, který měl kladná hodnocení. Veškeré další aktivity byly
zrušeny. Nepodařilo se uskutečnit divadla, prvomájové dopoledne, setkání
s důchodci, vánoční jarmark.
Doufáme, že rok 2021 bude pro nás příznivější a veškeré akce, které
máme naplánované se budou moci uspořádat. Opravdu toho máme v plánu
hodně a těšíme se, že Vás všechny uvidíme. Každý si určitě z nabídky vybere .
Členové Kulturního výboru Vám všem přejí krásné prožití Vánoc a do
roku 2021 hodně štěstí, zdraví a pohody.
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2021
LEDEN

Obecní ples

ÚNOR

Ostatky

BŘEZEN

Vítr v šatníku

DUBEN

Flóra Olomouc
Slet čarodějnic

KVĚTEN

Prvomájové dopoledne
Letoňská kuličkiáda
Pochod na Větrníky
Zájezd na hrad Veveří
Guláš fest
Divadlo Hrátky s čertem

ČERVEN

Sportovní odpoledne pro děti
Grilování na Orlovně
Začátek prázdnin
Rybářské závody

ČERVENEC

Česnekové slavnosti Buchlovice - zájezd

SRPEN

Příměstský tábor
Letní noc
Konec prázdnin

ŘÍJEN

Maškarní zábava pro děti
Výstava ovoce
Divadlo Tango Deme

LISTOPAD

Setkání s důchodci
Kateřinská zábava
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční jarmark
Hubertská zábava

PROSINEC

Pochod čertů
Mikulášská nadílka na Orlovně

Renáta Zourková, za kulturní výbor
34

Krásné Vánoce plné pohody a do Nového roku
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti přeje
Obecní úřad v Letonicích a redakční rada Letonického zpravodaje
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LETONICKÝ ZPRAVODAJ

Určeno občanům obce
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