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Úvodem se vrátím k výzvě otištěné v minulých Letinských novinách.
Nezůstala bez odezvy.
Přihlásili se mladí lidé na údržbu květinových záhonů a sečení trávy.
Děkuji Nadě Peroutkové z Letin a Lubošovi Milotovi ze Bzí, že chtějí
pomoci s údržbou veřejné zeleně. Mohli by jako většina jiných dělat, že se
jich to netýká, anebo přijít na veřejné zasedání zkritizovat, kde není tráva
posečená. Ony nám ale travnaté plochy nepřibývají. Narůstá jen počet
předzahrádek, které si někteří místní neposečou: „Dyť je to obecní“, že?
Naštěstí mnozí ještě mají zájem něco pro obec udělat. Například na Bzí,
kde každé jaro uklidí strouhy a okolní lesy a na své náklady odvezou
sesbíraný odpad. A zdaleka ne všichni jsou naši stálí obyvatelé.
O květinové záhony na návsi ve Svárkově se už roky starají členky svazu
žen a třeba příkopy kolem Chocenického Újezda pravidelně uklízí dvě
rodiny - Česalovi a Balounovi. Nechce se mi věřit, že si většina z vás
myslí, že na plochy s náletovými dřevinami a kopřivami je hezčí pohled
než na upravená zákoutí. Jsem přesvědčený, že všechna místa, která prošla
parkovými úpravami, jsou využívaná a udržovaná. A jistě by se našla
i další, která by si v budoucnu zasloužila zvelebení.
Našel se i nájemce kiosku na koupaliště. Mohu proto slíbit, že v sobotu
1. července na XIX. ročníku hasičského memoriálu je občerstvení zajištěné
a stejně tak bude i na dětském dnu 26. srpna.
Mrzí mě, že se přihlásilo pouze pár zájemců, kteří byli ochotni se
zúčastnit návštěvy v německém Mittelpöllnitzu u příležitosti 10. výročí
podepsání smlouvy o partnerství našich obcí.
Letos jsem předal v obřadní síni vysvědčení devíti žákům, kteří
ukončili povinnou školní docházku v naší škole. Přeji jim, ať jsou v dalším
studiu úspěšní. Děti budou mít v létě plno volného času. Zajímejte se, kde
jsou, co dělají, jaké mají kamarády, ať se jim nic nepřihodí.
Přeji vám všem krásnou odpočinkovou dovolenou a dětem mnoho
nevšedních prázdninových zážitků!
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
DUBEN - ČERVEN 2017
Obecní úřad Letiny
- zorganizoval sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- ve dnech 17. a 18. 6. 2017 zorganizoval návštěvu v družební německé vesnici Mittelpöllnitz.
Delegace se zúčastnilo 16 občanů, naše družstvo sehrálo fotbalový zápas a soutěžilo v požárním
útoku.
- přijal oznámení autorizované obalové společnosti EKO-KOM o množství odpadu vytříděného
v r. 2016. Díky vytřídění 27,593 tun odpadu jsme přispěli k úspoře 29,184 tuny ekv. emisí CO2,
tj. k úspoře energie 768 643 MJ
- přijal informaci úřadu práce o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, které platí od 1. 2.
2017, a které mění podmínky pro osoby pobírající dávky hmotné nouze a upřesňují způsob
využití veřejné služby
- Ministerstvu životního prostředí zaslal průběžnou monitorovací zprávu o udržitelnosti proutku
„Vegetační úpravy v obci Letiny a jejích částech Bzí, Chocenickém Újezdu a Svárkově“
- objednal výměnu elektrického rozvaděče veřejného osvětlení ve Svárkově
- přijal oznámení společnosti ČEZ Distribuce o výpovědi z podpěrných bodů - sloupů veřejného
osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí kabelu NN v rámci průtahu obcí II/117
- přijal návrh 6-ti opatření podepsaný 29 občany nebo chalupáři na zahájení řízení z důvodu
zřejmého znečištění podzemní vody ve studních ve Svárkově
- podal žádost o finanční dotaci na opravu čerpací stanice pitné vody v Letinech z dotačního
titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017
- Veteran Car Club Plzeň informuje, že dne 12. 8. 2017 projede obcí Letiny kolona historických
vozidel v rámci akce 4. retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu. Předpokládají účast asi
100 vozů, které projedou obcí od Řeneč na Skašov za plného provozu bez omezení
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zajistila konání zápisů dětí pro školní rok 2017/2018 do 1. ročníku ZŠ dne 19. 4. 2017 a do
mateřské školy dne 11. 5 2017
- stanovila úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2017/2018 ve výši 300,00 Kč za
měsíc a úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 50,- Kč měsíčně
- oznámila uzavření MŠ v době hlavních prázdnin v době od 3. 7. do 20. 8. 2017
- požádala zřizovatele o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2017/2018
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- zaslal oznámení o zahájení územního řízení na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„vrtaná trubní studna“ o průměru 219 mm a max. hloubce 40 m na pozemku p. č. 1066/4 v k. ú.
Svárkov, který je ve vlastnictví Ing. Drahomíry Cígler Žofkové
- vydal územní rozhodnutí pro Jaroslava a Ludmilu Vavrušovi ze Svárkova o umístění stavby
„vrtaná studna“ o průměru 114 mm a max. hloubce 24 m na pozemku st. p. č. 30 v k. ú. Svárkov
- vydal na základě žádosti spol. ČEZ Distribuce územní rozhodnutí o umístění stavby „Letiny,
PJ, průtah, kabel NN“ na všech dotčených pozemcích v k. ú. Letiny podél silnice II/117
- vydal na základě žádosti Ing. arch. Jakuba Jakubce územní rozhodnutí o umístění stavby
„vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 388/5 v k. ú. Letiny, do max. hloubky 30 m a vrtu 125 mm
- zastavil na žádost obce Letiny územní řízení o umístění stavby „suchá nádrž - poldr“
- vydal rozhodnutí o umístění stavby „rodinný dům o 1. b. j. , včetně garáže s dílnou, domácí
ČOV a studny“ na pozemku parc. č. 49/6 v k. ú. Chocenický Újezd, který je ve vlastnictví Ing.
Jaroslava Štěpána ze Sedlic u Blatné
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- vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru se
stavbou „rodinný dům o 1 b. j. Svárkov“ na pozemku parc. č. 1282 p. Martina Míky z Plzně
- dne 13. 6. 2017 uskutečnil 1. veřejné projednání územní studie krajiny ORP Blovice
- zaslal dvě oznámení o zahájení řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "PD II/117 Letiny průtah, SO.431 Úprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu" a o změně stavby
před dokončením "II/117 Letiny – průtah“ spočívající v úpravě směrového oblouku u kostela,
zřízení parkovacích míst, přeložky optického kabelu, úpravy vjezdových vrat a oplocení a posun
autobusové zastávky před odbočku na Kbelnici a nařídil veřejné ústní projednání spojené
s ohledáním na místě na den 18. 7. 2017 v 9,00 hod. se schůzkou pozvaných v budově bývalého
hostince - Letiny č. p. 20
odbor životního prostředí
- vydal závazné stanovisko s udělením souhlasu s trvalým odnětím částí 6 pozemků v k. ú.
Kbelnice o celkové výměře 6.974 m2 ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou
obce Letiny suchá nádrž - poldr
- vydal povolení pro Romana Eršeka a Danielu Stočesovou k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru pro zásobování objektu Letiny E 29 a vydal stavební povolení na vrtanou studnu
na pozemku parcelní č. 414/4 v k. ú. Letiny o hloubce max. 45 m a vnitřním průměru 140 mm
- schválil Zemědělské společnosti Komorno dodatek k příloze havarijního plánu - umístění
polních složišť, v našich katastrech jedno hnojiště v k. ú. Bzí a jedno v k. ú. Chocenický Újezd
- zaslal rozhodnutí o schválení právnické osobě FCT electronic Czech s. r. o. plánu opatření pro
případ havárie pro areál firmy v Letinech 135, tj. havarijního plánu
- oznámil zahájení řízení o vydání vodoprávního povolení ke zřízení vrtané studny na pozemku
parc. č. 1066/4 v k. ú. Svárkov Ing. Drahomíry Cígler Žofkové bytem Plzeň
- vydal rozhodnutím povolení pro Martina Míku z Plzně k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních a stavební povolení na vodní dílo „domovní čistírna odpadních vod“ na pozemku
parc. č. 1282 v k. ú. Svárkov a stanovil množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod
- vydal rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod ze tří volných kanalizačních výustí se
zaústěním do Podhrázského potoka, stanovil množství a kvalitu vypouštěných vod, četnost
odběru vzorků a platnost povolení omezil do 31. 12. 2018. Po tomto datu již musí být všechny
nemovitosti napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci.
- oznámil zahájení řízení o vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního díla „odbahnění a
rekonstrukce hráze a objektů rybníka Mlýnský, manipulační řád“ pro žadatele Klatovské
rybářství - správa a. s.
- oznámil zahájení řízení o vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního díla „vrtaná
studna“ (přebudování průzkumného vrtu na studnu) na pozemku st. parc. č. 30 Jaroslava a
Ludmily Vavrušových, Svárkov 27
- oznámil zahájení řízení o vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního díla „vrtaná
studna“ na pozemku parc. č. 388/5 v k. ú. Letiny Ing. arch. Jakuba Jakubce z Plzně
- vyzval osm majitelů nemovitostí ve Svárkově č. p. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 19 k účasti na
kontrolní prohlídce ve věci pročištění znečištění vody ve studních v obci Svárkov, které
proběhne dne 20. 7. 2017
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
- oznámil, že dotace na „Výstavbu sportovišť u in-line dráhy - Letiny“ nebude obci poskytnuta,
protože požadované dotace výrazně přesáhly alokovanou částku v rozpočtu Plzeňského kraje a
nebylo možné vyhovět všem žadatelům i v případech, kdy žádost splňovala všechny náležitosti,
základní priority a cíle programu. V případě srovnatelné kvality projektu bylo přihlíženo
k hledisku regionální proporcionality.
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- odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
- uspořádal den 6. 6. 2017 poradu matričních úřadů,
- průběžně zasílá metodiky k výkonu matriční agendy a ověřování
- zaslal harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
budou konat 20. a 21. října 2017
- odbor regionálního rozvoje
- oznámil veřejnou vyhláškou návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad na udržitelný rozvoj území
- vydal rozhodnutí o zamítnutí odvolání p. Kamila Kadory, Petra Vokáče, Aleny Vokáčové,
Jaroslav Kastla, Pavla Brunclíka, JUDr. Zdeňka Terče a Pavla Brunclíka zastoupeného Annou
Brunclíkovou proti rozhodnutí Městského úřadu Blovice, odboru stavebního a dopravního
vydaného dne 12. 1. 2017 pod č. j. MUBlov 00081/17/ST/Kra a spis zn. MUBlov 13997/15 a
toto rozhodnutí potvrdil
Mikroregion Úslava
- uspořádal dne 15. 6. 2017 valnou hromadu svazku obcí, na které byl mimo jiné projednán
závěrečný účet za r. 2016, účetní závěrka a výsledek hospodaření za r. 2016, střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2018 - 2022 a rozpočtové opatření č. 1/2017
Místní akční skupina Aktivios
- vyhlásila dotační grantový program pro spolky na území MAS. Cílem je podpora projektů
v oblasti kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací, ekologické, práce s dětmi,
pomoci spoluobyvatelům a podobně. Předpokládaná výše grantu je 10.000 Kč, podpořeny
budou pouze neinvestiční projekty realizované od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Žádosti se
přijímají od 19. 6. do 14. 7. 2017.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
- zaslal hodnocení taktického cvičení IZS, které proběhlo dne 18. 5. 2017 v Letinech v areálu
Sociálního a zdravotního centra (nácvik evakuace budovy Morava při požáru) a poděkoval všem
zúčastněným za jejich práci
Okresní správa sociálního zabezpečení
- provedla dne 21. 6. 2017 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období od 1. 8. 2014 do 30. 5. 2017
Okresní soud Plzeň-jih
- ustanovil obec opatrovníkem dalšího klienta Sociálního a zdravotního centra Letiny s. r. o. a ve
dvou případech nás opatrovnictví zprostil Okresní soud v Mostě a Okresní soud v Terezíně
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10. 5. a 21. 6. 2017
vzalo na vědomí:
- podání žádosti o finanční dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice z programu GŘ HZS ČR
- výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a výši úplaty za zájmové vzdělávání v ZŠ pro
školní rok 2017/2018
- podání žádosti o finanční dotaci z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 na projekt „Odstranění havarijního stavu čerpací stanice
pitné vody v obci Letiny“
- rezignaci Ing. Lubomíra Krýsla na funkci člena finančního výboru s účinností od 22. 6. 2017
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schválilo:
- prodej pozemku parcelní č. st. 21/15 o výměře 85 m² v k. ú. Bzí za cenu 116,25 Kč/m² rodině
Tarantíkových ze Bzí
- prodej pozemku parc. č. 575/2 o výměře 184 m² v k. ú. Kbelnice za cenu 50,58 Kč/m² MgA.
Tomáši Supovi a Tomáši Vláškovi ze Kbelnice
- prodej části pozemku p. č. 292/4 v k. ú. Chocenický Újezd Ing. Ladislavu a Janě Pejcharovým,
z Chocenického Újezda za cenu 35,00 Kč/m² s podmínkou zahájení stavby rodinného domu
- propachtování zemědělských pozemků parc. č. 300/7 o výměře 1.166 m², p. č. 300/11
o výměře 108 m², p. č. 300/13 o výměře 572 m², p. č. 582/5 o výměře 166 m² a p. č. 582/6
o výměře 215 m² Zemědělské společnosti KOMORNO a. s., IČ: 25205773, Chocenice
- bezúplatný převod části pozemku parc. č. 344/12 v k. ú. Chocenický Újezd od p. Jaroslava
Špeliny do majetku obce po geometrickém oddělení na náklady obdarovaného
- účetní závěrku a inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové
organizace za rok 2016 ZŠ a MŠ Letiny
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace za r. 2016 a
jeho rozdělení
- účetní závěrku obce Letiny za rok 2016 a inventarizační zprávu k 31. 12. 2016
- závěrečný účet obce Letiny za rok 2016 s výhradou
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-0006328/VB/1, Letiny PJ, průtah, kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-0011779/2/VB, Svárkov - PJ, p. č. 1282 - kNN s ČEZ
Distribuce
- trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou, a. s., Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a obcí na přemístění stožáru
CETIN a přeložku optického kabelu CETIN v pozemku parc. č. 581/2 v k. ú. Letiny
- smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Letiny a Janem Vaindlem z Plzně vlastníkem
pozemku parc. č. 617/2 v k. ú. Letiny o dočasném záboru pozemku o ploše 1 m² v souvislosti
s realizací stavby „SO.431 - veřejné osvětlení“
- smlouvy o právu provést stavby - úpravy vrat: na pozemku p. č. st. 21/1 v k. ú. Letiny
p. Václava Havlíčka z Letin, na pozemku p. č. st. 81/1 v k. ú. Letiny p. Jiřího Černého ze Zhůře,
na pozemku p. č. st. 81/3 v k. ú. Letiny p. Pavla Krause z Plzně, na pozemku p. č. st. 99 v k. ú.
Letiny JUDr. Terezy Buškové z Plzně a MUDr. Lucie Valešové z Prahy
- smlouvu o dílo uzavřenou s HZS PK na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů
Saturn pro zásahovou jednotku SDH Letiny
- přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 ve výši 250.000
Kč na „Opravu vodovodní sítě - Letiny“ a uzavření smlouvy na dotaci
- navýšení vodného z veřejného vodovodu od 1. 7. 2017 na 32,- Kč / m3 vč. DPH
- provedení oprav zatrubnění dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 22 v k. ú. Letiny a
pročištění kanalizačního odtokového sběrače dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 606/12,
239/2, 240 a 239/12 v k. ú. Letiny společností SENEA s. r. o., Spálené Poříčí
- provedení údržbových prací na obnově a dokončení zatrubnění dešťové kanalizace v pozemku
parc. č. 22 v k. ú. Letiny spol SENEA s. r. o.
- finanční spoluúčast obce ve výši 10.000 Kč na rekonstrukci oken v budově Lesny
- nákup interaktivní tabule pro ZŠ v ceně do 100.000 Kč vč. DPH
- pronájem kiosku v areálu koupaliště na st. pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. Letiny Miroslavu
Hrabačkovi z Chocenic do 30. 9. 2017
- bezúplatný pronájem areálu koupaliště na den 1. 7. 2017 SDH Letiny na uspořádání XIX.
ročníku Memoriálu J. Vraného st. v požárním sportu
- nájemní smlouvu se ZS Komorno a.s. na pozemek parc. č. 537/3 v k. ú. Letiny
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- udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ pro školní rok 2017/2018 s předpokládaným doplatkem
na platy a zákonné odvody v r. 2017 ve výši 400.000 Kč
- uzavření smlouvy o dílo na „Opravu vodovodní sítě - Letiny“ spolufinancované z rozpočtu
Plzeňského kraje s dodavatelem spol. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., IČ: 617
78 079 se sídlem Sedlec 195, Starý Plzenec
- rozpočtová opatření č. 2, 3 / 2017

INFORMACE OÚ
Plzeňský organizátor veřejné dopravy zaslal obci a škole k vyjádření návrh optimalizace
dopravní obslužnosti na Letinsku od r. 2018.
V současné době jezdí přes Letiny dvě linky 450602 (Žinkovy, Březí - Skašov - Blovice) a
školní linka 450675 (Přeštice - Blovice). Obě linky mají extrémně nízkou vytíženost spojů.
Zároveň, jako relikt minulosti, jedou v čase na 6:50 do Blovic dva autobusy (jeden od Přeštic,
druhý jen ze Skašova), mezi 15:40 a 15:55 zase jedou dva autobusy z Blovic do Skašova.
Naopak, chybí dopolední spojení, či spojení po páté hodině z Blovic.
Návrh jízdního řádu linky 450602 s možnými úpravami:
- kompletně zrušit linku 450675, ranní spoj bude zachován jen v úseku Přeštice - Skašov, zde
s možností přestupu na spoj do Blovic
- zrušit úsek Skašov - Březí
- dva spoje na „osmou“ do Letin sloučit v jeden, který jede po trase Blovice - Chocenická
Lhota - Chocenice - Letiny - Svárkov a zpět (oproti dnešku by byl zaveden přestup pro lidi
z Měcholup, kteří mají ráno přímé spojení, odpoledne přestupují) a posunut na pozdější čas
příjezd žáků ze Svárkova (jako do roku 2014)
- spoj s odjezdem z Letin v 11:45 posunout na 10:50
- zavést nový spoj z Blovic v 11:42 s přípojem od osobního vlaku
- školní spoj jedoucí ve středu a pátek v 13:10 z Letin do Blovic pojede v 13:00 ve dny školní
výuky, o prázdninách vynechá Chocenice a Choc. Lhotu
- školní spoj jedoucí v pondělí, úterý a čtvrtek v 15:05 z Letin a spoj v 14:30 ze Skašova
sloučit do jednoho spoje jedoucího ze Skašova s odjezdem ze Skašova v 14:50, Letin v 14:58
(zast. u kostela)
- dva spoje jedoucí z Blovic do Skašova sloučit v jeden s odjezdem v 15:42 z Blovic do
Skašova, zde s návazností na autobus do Přeštic jako nyní
- nově zavést spoj v pracovní dny ze Skašova v 16:50 do Blovic a odtud v 17:42 zpět
- ranní spoj 2 odjezd z Letin, lázně posunout o 15 minut později (na 3:55), aby cestující
nemuseli na vlak čekat tak dlouho
Více podrobností je možné získat, a případně návrh připomínkovat, na obecním úřadě do
konce července 2017. Připomínkami občanů se bude zastupitelstvo zabývat 7. 8. 2017.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Během května a června roku 2017 oslavili významné životní jubileum naši milí spoluobčané
Rio Mika z Letin
Jan Kuna ze Kbelnice
Marie Vorlová z Letin
Květoslava Janoušková z Letin
Anna Krausová z Letin
Lubomír Zavadil z Letin
Danuše Zábranová z Letin
Milada Štichenwirthová z Letin
Jaroslav Kovářík ze Bzí
Růžena Svitáková z Chocenického Újezda
Miluše Hofrichtrová z Chocenického Újezda
V Sociálním a zdravotním centru Letiny oslavily životní jubileum Milena DvořákováFenigbauerová, Libuše Kerneková a Alena Strunecká.
Všem váženým jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho důvodů k radosti.
ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LETINY
Akce mateřské školy
5. 5. 2017
12. 5. 2017
19. 5. 2017
26. 5. 2017
3. 5. 2017
25. 5. 2017
31. 5. 2017
31. 5. 2017
1. 6. 2017
2. 6. 2017
9. 6. 2017
13. 6. 2017
16. 6. 2017
20. 6. 2017
21. 6. 2017
22. 6. 2017
22. 6. 2017

návštěva Solné jeskyně v Přešticích a Domu historie Přešticka
návštěva Solné jeskyně v Přešticích a Domu historie Přešticka
školní výlet - prohlídka zámku v Nebílovech a divadelní představení divadélka
Kuba
návštěva Solné jeskyně v Přešticích a Voňavého světa s vyprávěním a tvořením
společné focení - Fotoateliér Navrátil Blovice
návštěva předškoláků v první třídě
návštěva předškoláků v první třídě
schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ
stopovaná s hledáním pokladu, třída Sluníček pro třídu Koťátek
stopovaná s hledání pokladu, třída Koťátek pro třídu Sluníček
dopolední vycházka obou tříd na koupaliště
sportovní dopoledne, pro MŠ připravili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ
hudební pořad M. B. Karpíška Muzikantská cesta kolem světa aneb Kde na co
hrají
besídka třídy Sluníček s loučením s předškoláky
besídka pro žáky 1. stupně ZŠ
besídka třídy Koťátek
zábavné odpoledne se soutěžemi as pečením vuřtů na školní zahradě
Václava Andělová
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Školní výlet 1. stupně
Ve čtvrtek 15. 6. jsme navštívili ranč Fort Hary - Divoký západ v Jaroticích u Mirotic. Je
to jediný autentický skanzen lovců kožešin v Čechách. Děti získaly množství informací z doby
osidlování Divokého západu. Prohlédly si indiánské muzeum a vyslechly si zajímavé vyprávění
o lovcích kožešin, indiánech a kovbojích. Samy si mohly vyzkoušet střelbu z luku a pušky, hod
lasem, nožem, oštěpem, tomahavkem a práskání bičem.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v zámeckém parku v Blatné, kde jsme obdivovali
daňky a pávy. Výlet se všem moc líbil.
Mgr. Hana Alblová
Školní výlet 2. stupně
V letošním roce jsme v rámci školního výletu 15. 6. 2017 navštívili státní hrad Rabí největší hradní zříceninu Česka a skanzen lidové architektury Chanovice.
Kdysi středověký hrad s románskými základy chránil obchodní stezku mezi Sušicí a
Horažďovicemi a ochraňoval i rýžoviště zlata na řece Otavě. Často se v minulosti stával terčem
útoků nepřátel. Během husitských válek se ho dvakrát pokusil dobýt i Jan Žižka se svým
vojskem. Dokonce zde přišel o druhé oko. Na nádvoří nám paní průvodkyně pověděla
o historii hradu, jeho majitelích i stavebních úpravách. Prohlédli jsme si hradní studnu hlubokou
neuvěřitelných 60 metrů, navštívili sklepení, kde jsme obdivovali dělové koule, jimiž se útočníci
pokoušeli hrad pokořit. Protože bylo nádherné počasí, vystoupali jsme po dřevěných schodech
na nejvyšší věž (někteří sice zpočátku váhali, ale nakonec neodolali) a kochali se pohledem po
širokém okolí. Výstupem na věž jsme se trošku unavili, a proto se všichni rozhodli pro malé
občerstvení - zmrzlina v podhradí byla skvělá a osvěžující.
Další zastávkou na našem výletě byl skanzen Chanovice. Zde jsme si prohlédli objekty
lidového stavitelství jihozápadních Čech z 18. - 20. století, které se podařilo zachránit z různých
míst Plzeňska. Expozice představuje dobové bydlení (chalupa správce polesí, dřevorubecký
srub), zemědělskou činnost (usedlost drobného a středního sedláka), vesnická řemesla (chalupa
ševce), hospodářské budovy (špýchar, roubená kolna, roubená stodola, sušárna na ovoce). Ve
skanzenu je i několik drobných staveb (výklenková sloupová kaplička, kovaný kříž, smírčí kříž).
Pokud někdo měl nějaký dotaz, pan průvodce ochotně odpovídal. Po prohlídce skanzenu jsme
opět nastoupili do autobusu a vydali se zpět do Letin bohatší o řadu zážitků a informací.
Mgr. Marie Milotová
Povídání o hudbě
Napadlo Vás někdy položit si otázku: Jak to bylo se vznikem hudby a hudebních
nástrojů? Nám, žákům ZŠ Letiny, odpověděl hudební program pana Milana Benedikta Karpíška,
který k nám do školy zavítal už po několikáté. Počátky hudby musíme hledat už u lovců
mamutů (např. zvuk tětivy při výstřelu šípu). Naši pravěcí předkové se stali duchovními otci
tance, hudby a hudebních nástrojů strunných, dechových i bicích. V 10. - 12. století se struny
vyráběly ze zvířecích střev. Strunný nástroj psaltérium se dochoval v Americe. V našich
končinách ne, ale lze je vidět na obrazech - většinou je drží v rukou andělé. Zajímavým
nástrojem byly fiduly. Z nich se vyvinuly v 16. století housle, které k dokonalosti dotáhl
Leonardo da Vinci. Luby a spodní deska se vyrábí z javoru, horní deska je ze smrku (nejlepší
jsou prý české smrky ze Šumavy). Větší než housle je viola, dále violoncello a největší je
kontrabas. Koncem 20. století vyrobili v Japonsku elektrické housle. Když se řekne drnkací
nástroj, většina z nás si vybaví banjo. Původně se jednalo o nástroj černochů, kteří si jej přivezli
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ze své domoviny do Ameriky. Z černošské hudby vznikl jazz, blues, gospely. Do Čech - do
Plzně přivezl banjo 6. 5. 1945 jeden z amerických vojáků. Na Havaji vznikl nástroj, jenž se
jmenuje ukulele. Dechové nástroje byly původně kostěné, později dřevěné. Nejznámějším
zástupcem je flétna. Pan Karpíšek nám zahrál i na nosní flétnu - černoši si ji vyráběli
z banánového listu. Dalším známým nástrojem je foukací harmonika, kterou zdokonalili
v Čechách. Později v Číně vytvořili z bambusu tahací harmoniku. Dechové nástroje završily
chodské dudy složené ze dvou píšťal, měchu z kůže a kovářského měchu. Na závěr jsme se
dověděli, že bicí nástroje můžeme rozdělit na blanozvučné, samozvučné a třecí. Zajímavé
povídání prokládal pan Karpíšek hudebními ukázkami - někdy hrál sám, někdy hrál jeho syn
Michal nebo hráli společně. Na závěr si spolu s nimi zahráli i někteří naši žáci a my ostatní
alespoň doprovodili jejich produkci tleskáním.
Mgr. Marie Milotová
Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podali zákonní zástupci 19 dětí.
K předškolnímu vzdělávání bylo dle stanovených kritérií přijato 17 dětí, z toho 3 děti z jiného
školského obvodu (jedno dítě bylo následně odhlášeno). Dvě děti, které nebyly přijaty do naší
mateřské školy, jsou z jiného školského obvodu.
Od 1. 9. 2017 bude mateřskou školu navštěvovat 35 dětí, další 4 děti zahájí docházku
v průběhu školního roku. Pro školním rok 2017/2018 je tedy k docházce přihlášeno 39 dětí,
nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy je 40.
Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
K zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Letiny pro šk. rok 2017/2018 se dostavilo celkem
17 dětí, z toho třem dětem byl na žádost zákonných zástupců udělen odklad začátku povinné
školní docházky o jeden školní rok.
Předpokládaný počet žáků pro šk. r. 2017/2018:
I. třída
II. třída
III. třída
1. stupeň
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída
2. stupeň
ZŠ celkem:

1. ročník
2. ročník
5. ročník
3. ročník
4. ročník

14 žáků
10 žáků
10 žáků
8 žáků
17 žáků
59 žáků
10 žáků
13 žáků
10 žáků
8 žáků
41 žáků
100 žáků

tř. uč. Hana Alblová
tř. uč. Blanka Velkoborská
tř. uč. Jitka Charvátová
tř. uč. Kateřina Synáčová
tř. uč. Zuzana Mojrová
tř. uč. Marie Milotová
tř. uč. Světlana Tomanová
7 tříd
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RUBIKON
Psal se rok 2009 a naše škola se zapojila do preventivního projektu RUBIKON, který organizuje
AISIS Kladno. Tenkrát se u nás ve škole konalo úvodní kolo v Plzeňském kraji s účastí tehdejší
hejtmanky PK doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. Když se po 8 letech znovu RUBIKON
vrátil, neváhali jsme a do projektu jsme se opět zapojili. V současnosti je v pozměněné a
rozšířené podobě. S náplní jsme se seznámili na několika seminářích a na jaře začala samotná
soutěž a mnoho dalších aktivit, které děti mohou sledovat na internetu.
RUBIKON aneb Není ti 18? Nesázej. Soutěž o správném rozhodování
(www.projektrubikon.cz).
Základní kolo bylo rozšířeno o divadelní představení „Patrik“ - o dospívajícím chlapci, který
propadl sázení a prosázel mnoho peněz, dostal se do problémů. Divadelní představení se konalo
ve Středisku volného času Radovánek v Plzni v Pallově ulici. Bylo velice zajímavé, že žáci
mohli do průběhu děje zasahovat a v případě potřeby děj i pozměnit. Divadlo hráli a vedli mladí
herci z občanského sdružení Divadelta.
V druhé části žáci soutěžili, měli možnost sázet body na náhodu, svoje znalosti a dovednosti,
odpovídali na otázky ze znalosti zákonů, přemýšleli, jestli se vybrané příběhy staly nebo ne,
poznávali osobnost podle daných indicií. Soutěže se z naší školy zúčastnila družstva sedmáků,
osmáků a deváťáků.
Vítězné družstvo osmaček - Veronika Süssová, Petra Chmelíková, Pavlína Mixánová, Nikola
Šoltysová, Barbora Bečvářová - postoupilo do krajského kola, které se konalo v Plzni na
Lokomotivě 22. června. Všichni žáci 2. stupně jeli do Plzně fandit a držet palce. A protože
v RUBIKONU soutěží barevná družstva, odjížděl z Letin růžový autobus (byla nám přidělena
růžová barva). Kdo mohl, oblékl si něco růžového, vyrobili jsme si růžová mávátka a
transparenty a vyrazili do Plzně. V krajském kole soutěžilo celkem 17 družstev. Tradiční
soutěžní kola byla doplněna zajímavými rozhovory, hezkými tanečními vystoupeními dětí ze
SVČ Radovánek. Celkem příjemný den, zajímavé úkoly a soutěžní kola nepokazilo ani velké
horko, které nás provázelo jak po cestě, tak i v hale.
Mgr. Světlana Tomanová

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, přátelům školy a zastupitelům Obce Letiny za spolupráci a
podporu naší školy. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Přejeme našim žákům krásné prázdniny plné
báječných zážitků a Vám, dospělým, pohodovou dovolenou.
Těšíme se na Vás při zahájení školního roku 2017/2018 dne 4. září 2017.
Za ZŠ a MŠ Letiny Mgr. Milada Plachá
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ČSŽ LETINY
Pohádkové odpoledne ve Kbelnici
V neděli 23. dubna 2017 od 15 hod. v budově obecního úřadu ve Kbelnici uskutečnil
svaz žen setkání s pohádkovou knihou. Zúčastnilo se ho 11 dětí s maminkami a babičkami. Paní
Drahomíra Seidlová, pracovnice Městské knihovny Blovice, předsedkyně Krajské rady žen
Plzeň přinesla dětem krásné pohádkové knížky a seznámila je s tím, jak knihy vznikají. Při
vybarvování omalovánek děti poslouchaly pohádky, které jim paní Seidlová četla. Rušno bylo
při hlasování, která pohádka bude následovat.
Paní Alena Pluhařová a Marcela Janotová společně napekly koláčky a nazdobily minichlebíčky, které všem moc chutnaly. Maminky si vypily kafíčko a i malí posluchači měli svůj
pitný režim. Prožily jsme hezké odpoledne. Děti se přiučily, jak se chovat ke knihám a kde najít
jejich pestrý výběr. Závěr slunečného odpoledne si děti užily na pískovišti s houpacími prvky na
návsi.
Pluhařová Alena
Český den proti rakovině
Český svaz žen Letiny se letos již po šesté zapojil do Českého dne proti rakovině
prodejem kytiček měsíčku lékařského. Bylo prodáno 259 kytiček a na účet Ligy proti rakovině
jsme odeslaly 6.776,- Kč, tj. průměrně 26,16 Kč za kytičku. Děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli! Další poděkování patří i našim pěti členkám, které se na akci aktivně podílely.
Bartošová Zdeňka

POZVÁNKY
Ve středu 5. 7. 2017 od 10 do 16 hod. je možné zažít denní oživené prohlídky z historie
šlechtického rodu Czernínů z Chudenic na téma Příběhy ze starých Chudenic.
Rezervace vstupenek na tel. 376 398 100, 724 007 576.

Město Měčín zve na letní promítání na venkovní divadelní scéně Měčín,
v případě nepříznivého počasí v sále KSC Měčín, vždy od 21,30 hod., vstupné 80,- Kč
ve středu 5. 7. 2017 pohádka Anděl Páně 2 (děti do 15 let mají vstup zdarma)
v pátek 14. 7. 2017 Instalatér z Tuchlovic
v sobotu 29. 7. 2017 Kobry a užovky
v sobotu 12. 8. 2017 Ant - Man
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Sbor dobrovolných hasičů Letiny
pořádá
v sobotu 1. 7. 2017 od 12:00 hod.
v areálu koupaliště v Letinech
XIX. ročník Memoriálu J. Vraného
a
Poháru starosty SDH Letiny
Doprovodný program a ukázky
12:00 - 14:00 Ukázka historické a současné hasičské techniky
12:30 - 13:00 Zásahová jednotka Policie ČR
13:30 - 13:50 „Soptíci“ SDH Kralovice
Hasičská soutěž
13:00 - 13:45 Prezentace soutěžících
13:00
Ukázka dětských sportovních družstev
14:00
Slavnostní nástup
14:15
Zahájení soutěží v pořadí ženy, senioři, muži
17:30
Zakončení soutěží, vyhlášení výsledků, volná zábava

Poutní slavnost v Letinech
Mše svatá bude slavena v místním kostele sv. Prokopa v neděli 2. července 2017 od 10,00 hod.
Po skončení mše bude následovat krátká ukázka varhanní hudby od Marie Pochopové z Prahy.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 15. 9. 2017.
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