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Číslo 4

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
ŘÍJEN - PROSINEC 2017
Obecní úřad Letiny
- zaslal společnosti ČSAD autobusy Plzeň a. s. šest vyjádření k umístění zastávek v územním
obvodu obce pro obnovení vydání licencí k provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní
dopravy
- řešil s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou dvě škodní události z pojištěného rizika
odpovědnosti za škodu způsobenou na cizí věci
- zabezpečil ve dnech 21. a 21. 10. 2017 konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a administrativně připravuje volbu prezidenta ČR
- vydal souhlasné vyjádření pro společnost FCT electronic czech s. r. o. k dočasnému parkování
na místní komunikaci „Na Ohradě“
- nechal si zpracovat pasport hřbitova, dle kterého došlo k přečíslování všech hrobových míst
podle jednotné číselné řady. Všem nájemcům budou v příštím roce zaslány nové smlouvy a
bude stanoven i nový ceník nájemného podle aktualizované směrnice ministerstva financí.
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zaslala zřizovateli výroční zprávu o činnosti mateřské školy ve školním roce 2016/2017 a
výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
za školní rok 2016/2017, která byla projednána pedagogickou radou dne 25. 9. 2017 a schválena
školskou radou dne 18. 10. 2017
- oznámila uzavření mateřské školy a školní družiny v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12.
2017 do 2. 1. 2018, mateřská škola bude v provozu od 2. 1. 2018
- ředitelka školy oznámila zřizovateli termín konání voleb do školské rady pro období 2018 2020
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- vydal rozhodnutí pro Ing. Drahomíru Cígler Žofkovou o změně stavby před jejím dokončením
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavebních úprav rodinného domu Svárkov č. p. 28
- oznámil zahájení územního řízení na žádost Emilie Cvrčkové, Březí 38 ve věci změny využití
pozemku parc. č. 1429 v k. ú. Svárkov z ostatní plochy na trvalý travní porost
- vydal veřejnou vyhláškou na základě žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.
opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním
obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností pro označení pracovního místa, nebo
místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, platné pro r. 2018
- vydal rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/117 57 v úseku mezi obcí Kbelnice a
začátkem lesního úseku ve směru na obec Újezd v délce cca 980 m a nařídil obousměrnou
objížďku v termínu od 6. 11. do 15. 11. 2017
- vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnicích
II/117 a III/117 57 po dobu uzavírky silnice Kbelnice - Újezd ve dnech 6. 11. - 15. 11. 2017
- vydal souhlas dělením pozemku parc. č. 12/2 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 30 m² na p.
p. č. 12/3 o výměře 4 m², který zůstane obci a zbývající část p. p. č. 12/2 o výměře 25 m² bude
předmětem již odsouhlaseného prodeje
- oznámil zahájení územního řízení na žádost společnosti CRICKET GROUP s. r. o. na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby „terénní úpravy farmy Svárkov - stavba opěrné stěny na
pozemcích p. č. 1347, 1349 a 1352 v k. ú. Svárkov
- vydal rozhodnutí pro Ivetu Kurejovou o umístění stavby a stavební povolení na stavbu
„přístavba a stavební úpravy rodinného domu Kbelnice č. p. 13“

2

- vydal souhlas s oddělením části pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře
1000 m² pozemku p. č. 334/15 o výměře 31 m², který bude předmětem již odsouhlaseného
prodeje p. Petru Birkovi a zbývající část p. p. č. o výměře 969 m² zůstane v majetku obce
- vydal souhlas s oddělením části pozemku parc. č. 591/12 v k. ú. Kbelnice na nový pozemek p.
č. 591/17 o výměře 51 m², který bude předmětem již odsouhlaseného prodeje p. Petře Veberové
- vydal usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na pozemku p. č. 49/6 v k. ú. Chocenický
Újezd - oplocení pozemku a kůlny na nářadí, jejímž vlastníkem je Ing. Jaroslav Štěpán
odbor životního prostředí
- zaslal všem obcím na Blovicku upozornění o nutnosti povolování vypouštění odpadních vod
do dešťové kanalizace, vedení majetkové a provozní evidence a zajištění provozovatele
- vydal pro obec Letiny rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení
stavby vodního díla „Letiny - obytná zóna, vodovod, splašková kanalizace“ na dobu dvou let a
povolil změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do
31. 12. 2020
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní
- vydal rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/230 v úseku Dolce - Újezd po dobu
rekonstrukce propustku v termínu 7. 11. - 8. 12. 2017 a nařídil objízdné trasy
Mikroregion Úslava
- uspořádal valnou hromadu svazku obcí dne 14. 12. 2017 od 17 hod. ve Zdemyslicích, na které
byl mimo jiné projednán návrh rozpočtu, který je pro r. 2018 navržen jako schodkový s příjmy
ve výši 263 500 Kč a výdaji 302 500 Kč
Ministerstvo zemědělství ČR
- vydalo veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy podle lesního zákona, kterým nařizuje
vlastníkům lesů na území ČR zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni 22. 11. 2017, a to
nejpozději do 31. 3. 2018
Okresní soud Plzeň-jih, Okresní soud v Táboře a Okresní soud v Klatovech
- ustanovili obec veřejným opatrovníkem dalších pěti klientů Sociálního a zdravotního centra
Letiny s. r. o.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 29. 11. 2017 mimo jiné vzalo na vědomí:
- ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro r. 2018 společností
Západočeské komunální služby Marius Pedersen Group
- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/117 - Letiny - průtah“ a
vyhlášení nové společné výzvy obce Letiny a SÚS Plzeňského kraje na veřejnou zakázku
- vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na „Úpravu veřejného osvětlení a místního rozhlasu“
- podání žádosti o dotaci z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, oblast 1. Zvýšení
bezpečnosti dopravy na akci „II/117 Letiny průtah“
- uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám k pozemkům v majetku obce s Pavlem
Zábranem, Letiny 99, Zdeňkou Bartošovou, Letiny 125, Marií Hajšmanovou, Letiny 34, Janem
Malým, Letiny 121, Jindřiškou Hopovou, Letiny 73 a Luďkem Kašparem, Bzí 17
- smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
- uzavření smlouvy s Gas Net, s. r. o., IČO: 27295567 o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
- smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí a zemního plynu
uzavřenou s E.ON Energie, a. s.
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- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc .č. 1399 v k. ú.
Svárkov se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace obci Letiny z rozpočtu Plzeňského kraje na „Odstranění
havarijního stavu čerpací stanice pitné vody v obci Letiny“
- dodavatele stavebních prací oprav čerpací stanice pitné vody spol. Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec, a. s.
- člena školské rady ZŠ a MŠ Letiny pro funkční období r. 2018 - 2020 p. Josefa Polívku
- rozpočtová opatření č. 5 a 6/2017
INFORMACE OÚ
Volba prezidenta republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod.,
v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Případné druhé kolo volby prezidenta proběhne ve dnech 26. a 27. 1. 2018.
Sídla okrskových volebních komisí: č. 1 Letiny 20 - bývalý hostinec Pod Lípou
č. 2 Bzí 1 - bývalá prodejna
č. 3 Chocenický Újezd 20 - 1. patro hospoda Lesna
č. 4 Kbelnice 18 - obecní místnost
č. 5 Svárkov 18 - bývalá prodejna.

V pátek 29. 12. 2017 a v úterý 2. 1. 2018 bude obecní úřad z provozních důvodů uzavřen.
Známky na popelnice pro r. 2018 budou na obecním úřadě v prodeji od 15. ledna 2018.
Výše poplatku se nemění, tj. zůstává 650,- Kč za občana (nebo rekreační nemovitost).
Místní poplatek za prvního psa činí 50,- Kč, za každého dalšího 75,- Kč.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
V posledním čtvrtletí roku 2017 oslavili významné životní jubileum naši milí spoluobčané
Alena Pluhařová ze Kbelnice
Jana Pícková ze Bzí
Zdeňka Polívková ze Kbelnice
Jaroslav Pechan ze Kbelnice
Ing. Jiří Krombholz z Letin
Zdeňka Kováříková ze Bzí
Miloslav Havlíček z Letin
František Khek ze Bzí
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let, spoustu elánu a rodinné pohody.
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Z důvodu neustále se zpřísňujících zákonných norem a pravidel na ochranu osobních údajů,
touto gratulací našim váženým občanům ukončujeme činnost rubriky životní výročí.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
V srpnu 2017 se ve Svárkově narodil Mikuláš Svárkovský
Našemu zatím nejmladšímu občánkovi přejeme
šťastnou a úspěšnou cestu životem.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LETINY
Kde a jak pracují lidé
V naší mateřské škole pracujeme s dětmi tak, že si na týden nebo na čtrnáct dnů
připravíme nějaký tematický celek. Jeho prostřednictvím se pak děti učí, dozvídají se nové
informace, pozorují, hrají si na .., vyrábějí, zpívají písně, učí se básně.
V listopadu jsme zařadili tematický celek: Kde a jak pracují lidé. Naším cílem bylo
pozorovat práci lidí, vycházet ze zkušeností dětí - vědět, kde a jak pracuje tatínek s maminkou,
povídat si, zkoušet jednodušší činnosti, práce. Vymýšleli jsme si hádanky o práci lidí (komu
patří kropáč, traktor, komín…, kdo pracuje v…). Zadělali jsme si těsto na perníky, upekli z těsta
perníkové svícny. Přitloukali jsme obrázky malými hřebíčky do dřeva. Protože jsme se v té době
ve školce fotografovali, poznali jsme i práci pana fotografa. Pak jsme jeden druhého fotili a
nakreslili jsme kamarádovu fotku (učili jsme se kreslit lidskou postavu). Na vycházce jsme
pozorovali práci zedníků - jak bourají starý dům, jak vyměňují stará okna za nová. Prohlédli
jsme si s dětmi školní kuchyni a její vybavení, sklad potravin. Musíme si také moc pochválit
spolupráci s firmami u nás v Letinech.
Navštívili jsme firmu FCT electronic czech s. r. o. Okolo této firmy chodíme na
vycházky, některé maminky tam pracují. Dětem se tak naskytla možnost prohlédnout si provoz
firmy. Provozem nás provedl vedoucí výroby pan Bc. Martin Mžika. Velice poutavě dětem
povídal o tom, jak ve firmě vyrábí kabely. Děti se prošly po dílnách, rozšířily si slovní zásobu
o jedno těžké slovíčko - konektor. Vymýšlely, kde všude doma mají kabely. Z této exkurze byly
naše děti nadšené.
Poděkovat musíme také panu ing. Lubomíru Krýslovi, který nám umožnil prohlédnout si
Akciový pivovar Letiny a firmu LUKR CZ a. s. Letiny.
V pivovaru jsme si prohlédli restauraci a výrobu piva. Seznámili jsme se s prací číšníka,
servírky (děti nejprve myslely, že ten, kdo roznáší lidem jídlo v restauraci se jmenuje podavač).
Víme, že v restauraci pracuje také pan kuchař a paní uklízečka. Už víme, kdo je to sládek a jak
se vaří pivo, co je jídelní lístek a k čemu slouží. Po prohlídce děti dostaly v pivovaru malý dárek
- žloutkový věneček, který si hrdě odnesly do školky.
Ve firmě LUKR CZ se nás ujali pan Valeš a pan Strnad. Ukázali nám, jak se vyrábějí plastové
lahve. Dětem se moc líbilo, jak se nafukují malé plastové zkumavky vzduchem, až vznikne
velká láhev. Také jsme pozorovali velký stroj, který umí ohýbat tabule plechu a udělat z ní
válec. Z válce se pak vyrobí velký nerezový tank na pivo. V další dílně jsme viděli výrobu
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igelitových vaků, které se pak vkládají do nerezových tanků. Opět se dětem moc líbilo, když
nám jeden vak nafoukli vzduchem - byl velký jako peřina. Na památku si děti odnesly domů
jednu vyfouknutou plastovou láhev.
Další den jsme šli do letinské prodejny COOP. Paní prodavačky nám ukázaly nejen obchod tak,
jak ho děti určitě znají, protože tam chodí nakupovat s rodiči, ale mohli jsme si prohlédnout i
sklady, kde mají uloženo zboží k prodeji.
Poslední den našeho tematického celku k nám do školky přijela paní pprap. Hana
Rubášová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
s preventivním programem Dopravní výchova. S dětmi si povídala o bezpečnosti dětí na silnici.
Děti se učily, jak se přechází správně silnice u nás na vesnici, jak ve městě, jaké oblečení by
měly nosit za šera a tmy, jak a čím se vybavit při jízdě na kole. Děti paní policistce hlásily, kde
musí sedět při jízdě v autě, že musí být v dětské sedačce připoutané. Velkou radost měly z toho,
že si mohly na malý papírek udělat svoje otisky prstů. Za odměnu děti dostaly odrazku na
oblečení a odrazové tkaničky do bot.
Naplánovaný čtrnáctidenní projekt se nám díky vstřícnosti všech oslovených velice
vydařil. Děti se nenásilnou a zábavnou formou seznámily s různými profesemi ve svém
blízkém okolí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které děti určitě nezapomenou.
Takhle má vypadat učení prožitkem. Ještě jednou bych chtěla za tuto skvělou příležitost všem
moc poděkovat.
Václava Andělová, vedoucí učitelka MŠ
Veselé perličky z naší školičky
• Povídaly jsme si s dětmi o různých profesích. „Děti, kdo roznáší v restauraci hostům
jídlo?“ Děti: „ Podavač.“ (číšník)
• Na vycházce, na louce: „Paní učitelko, on mi škltil.“ „Co ti udělal?“ „On mi škltil.“
„Pojď sem, prosím tě, ty ho škrtíš? Proč mu to děláš?“ Druhé dítě vyjeveně kouká: „Já
ho neškrtil.“ „Nepovídej, proč by na tebe žaloval. Škrtil tě?“ První dítě také vyjeveně
kouká. „Tak škrtil tě nebo ne?“ „On mi udělal tohle.“ Poškozené dítě se rozeběhlo a
svalilo se do trávy. „Aha, on tě strčil, a porazil tě.“ „ Jo.“
• Prohlížíme si obrázky profesí. Na obrázku klečí pán a staví zeď z cihel. Kdo je to? Děti:
„To je cihlář.“ (zedník)
• Na vycházce: „Paní učitelko, mamina mi koupila vaky.“ „Maminka ti koupila vlaky? To
se máš.“ „Ne, mamina mi koupila vaky,“ vede si svou dítě. Paní učitelka tápe. „ Tak ti
mamina koupila vak, batoh na záda?“ „Ne vaky.“ Učitelka pořád tápe. „Tak kde je
máš?“ „Mám je v akvárku, žijou v moři.“ Učitelka pořád neví. „Tak, jak ty vaky
vypadají?“ „Mají klepeta.“ „Aha, mamina ti koupila raky.“
• Zadělávali jsme s dětmi těsto na perníčky. Vyjmenovávali jsme si suroviny, dávali vše
do mísy, uhnětli těsto. Pak jsme šli na exkurzi do školní kuchyně podívat se na práci paní
kuchařky. Tam jsme se chtěli pochlubit, jak jsme šikovní. Vyjmenovávali jsme paní
kuchařce, co všechno jsme dávali do perníkového těsta. Když došlo na koření, děti
přemýšlely a jedno dítě vykřiklo. „Dali jsme tam šroubek!“ (hřebíček)
Recyklace hrou
Ve středu 11. 10. 2017 jsme měli ve škole projekt Recyklace hrou. Navštívil nás pan
Honza se svou plyšovou beruškou. Nejdříve nám vysvětlil, co to vlastně je recyklace, a potom
nám ukázal, jak se správně třídí odpad. Pověděl nám, který kontejner na co je, ale to už asi
všichni znali. Dozvěděli jsme se třeba to, že se do skla nemá vhazovat zrcadlo a žárovky,
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obsahují totiž chemikálie. Také by se tam neměly vhazovat talíře, misky a jiná keramika. Poté
nám program zpestřil hrou. Rozdělili jsme se po třídách na skupiny: 1., 2. a 3. ročník to byla
první skupina a druhá byla 4. a 5. ročník. Pan Honza po místnosti rozházel kartičky s odpadem a
naším úkolem bylo správně kartičky roztřídit podle toho, kam patří. Ještě než jsme začali, tak
nám pan Honza pověděl příběh o recyklaci, který se stal jeho plyšové berušce. Pak už jsme
mohli začít. Nakonec to byla remíza. Všichni vyhráli, a i když jsme měli pár chyb, tak to byl
dobrý výsledek. Poté nám Honza ukázal, jak vypadá uhlíkozinková baterie uvnitř. Samozřejmě
to byla kopie ve zvětšené podobě. Protože kdyby rozebírali skutečnou baterii, mohlo by se něco
stát. Také nám ukázal, jak vypadá pračka uvnitř. Opět to nebyla skutečná pračka. Dozvěděli
jsem se například to, že v pračce jsou cihly, aby pračka při praní neskákala a aby byla dostatečně
těžká. Také jsme se dozvěděli, že karton od džusu nebo od mléka se dává do oranžového
kontejneru. Jako dárek nám dal pan Honza eko chesse na baterie. Na prvním stupni máme
rovnou dva, modrý a růžový.
Žáci 5. ročníku
Návštěva kostela
Na adventní čas jsme si naplánovali návštěvu letinského kostela.
V pondělí 18. 12. 2017 se do kostela svatého Prokopa vydaly děti z mateřské školy a 1. a 2.
ročníku. Ve druhé skupině byli žáci 3. - 5. ročníku. Naším průvodcem byl ing. Lubomír Krýsl.
Velmi zajímavě nám vyprávěl o historii i současnosti kostela, o postupu restaurování obrazů a
soch. Vypravování bylo velmi zajímavé, dozvěděli jsme se mnoho nového. Pan Krýsl nám
dokonce předvedl starý hodinový stroj a zazvonil na zvony. Obdivovali jsme také vyřezávaný
betlém, který bude v kostele až do Tří králů. Mladší děti si v kostele zazpívaly koledy.
Návštěva kostela přispěla k naší vánoční náladě. Děkujeme za krásný zážitek.
Mgr. Jitka Charvátová
ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Jednotka SDH obce Letiny má uzavřenou a platnou smlouvu s obcí od 15. listopadu
2005. Je zařazena do kategorie „V“ a současně i do Integrovaného záchranného systému
Plzeňského kraje a tudíž i do výjezdového poplachového plánu a tím i do celoplošného pokrytí
zásahu. Jednotka k dnešnímu datu čítá 27 členů. Z tohoto počtu může k zásahu 18 členů, zbytek
nesplňuje podmínku platného lékařského posudku. Jednotka je svolávána Krajským operačním
střediskem „KOPIS“ z toho 15 členů je vyrozuměno o svolání jednotky pomocí AMDS a 10
členů pomocí SMS. Další rozdělení jednotky je následující: 1 - vel. jednotky, 3 - vel. družstva,
3 - strojníci, 5 - řidiči, 4 - nositelé dýchací techniky a 4 - obsluhy motorových pil. Zbytek je
zařazen na post hasiče. Členové jsou každoročně pravidelně proškolováni na základě odborné
přípravy řízené orgány Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Jednotka se rovněž
zúčastňuje každoročního plnění výcvikového plánu tak, jak je stanoven nadřízenými orgány.
Letos jednotka zasahovala ve třech případech. V prvním případě se jednalo o požár
lesního porostu v lázeňském lese ve směru na Skašov dne 31. 3. 2017, kde naše jednotka
zůstávala v záloze na místě události. Ve druhém případě se jednalo o technickou pomoc při
vyhledávání pohřešované osoby v okolí lázní a Letin, kde naše jednotka spolupracovala se
složkami IZS. Zásah byl proveden 24. 5. 2017. Ve třetím případě se jednalo o planý poplach
firmy FCT, kdy došlo k závadě na čidle požárního hlásiče. To bylo dne 23. 8. 2017.
Josef Zábran, jednatel SDH
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DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Dne 24. září se konala v areálu letinského koupaliště hasičská soutěž dětských družstev.
Začátek byl naplánován na 13. hodinu, již od 12 hodin se začala sjíždět hasičská družstva dětí a
my sami jsme byli zvědaví na porovnání našich dětí s těmi ostatními.
Účast 9 družstev předčila naše očekávání a nakonec se startovalo ve všech vypsaných
kategoriích. Soutěžilo se v kategoriích: mix, mladší žáci a starší žáci. Družstva z Letin
nastoupila do všech kategorií, protože naše dětská základna je momentálně dostatečně široká,
takže nebyl problém obsadit všechny tři kategorie. Výsledky asi nejsou zas tak důležité (i když
jsou součástí článku), ale důležité je to, že děti mají zájem o nějaké sportovní aktivity, mezi
které hasičský sport určitě patří. Kdo navštívil tohle zářijové odpoledne areál koupaliště, tak
určitě ocenil hasičský útok našich nejmenších dětí v kategorii mix a určitě rád zatleskal našim
mladším i starším žákům, kteří předvedli opravdu pěkné útoky a bylo se na co dívat.
Asi to první díky by mělo patřit holkám Janě Šestákové a Johaně Bělové, které si tato
děcka vzaly na starost a přes celou zimu s nimi trénovaly v místní tělocvičně různé hasičské
dovednosti. Celá jejich práce by nebyla možná bez sponzorů, kterých sice poslední dobou
ubývá, ale třeba zde to vůbec neplatilo. Když jsme sháněli materiální podporu pro naše dětské
družstvo, tak jsme se nikde nesetkali s odmítnutím, a proto díky firmě FCT a Molex company
máme velkou sadu dresů pro všechny naše žáky, díky firmě MJH Elektro máme kšiltovky, takže
na každé závody jezdíme řádně připraveni. Když jsem zde jmenoval sponzory, kteří dodali
vybavení pro naše nejmenší, tak nesmím zapomenout ani na ty další, bez kterých by nešla naše
soutěž pořádat a kteří velkou měrou podpořili naši soutěž a jsou to Sociální a zdravotní centrum
Letiny, Řeznictví a uzenářství Letiny - Ladislav Matějka, firma Applycon, Akciový pivovar
Letiny, FCT a Molex company, MJH Elektro, Obec Letiny, Instalatérství - Vraný Jaroslav, Insia
- Martin Sadílek a Zednické práce Ota Fišer. Osobně mě potěšil zájem místních sponzorů, kteří
nás neváhali podpořit, a těším se na další spolupráci v dalších letech, protože když už se něco
tak úspěšně nastartovalo, byla by velká škoda v tom nepokračovat, i když to nejdůležitější je,
aby nadšení dětí vydrželo i do dalších ročníků. Takže v září 2018 na viděnou?
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Výsledky dětské soutěže:
Žáci MIX:

1. místo - Letiny

53,12 s.

Žáci mladší: 1. místo - Chlum
2. místo - Letiny

28,29 s.
37,23 s.

Žáci starší:

18,18 s.
18,89 s.
21,86 s.
23,56 s.
26,86 s.
42,46 s.

1. místo - Dolní Lukavice
2. místo - Chlum
3. místo - Radochovy
4. místo - Vlčí
5. místo - Letiny
6. místo - Vrčeň

Za výbor SDH Letiny Karel Peroutka
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POZVÁNKY
Vánoční bohoslužby ve farnosti Blovice 2017/2018
24. prosinec 2017 - 4. neděle adventní Vigilie Narození Páně
Blovice
815
Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Blovice
2200 Půlnoční mše svatá
Letiny
2400 Půlnoční mše svatá
25. prosinec 2017 - pondělí Slavnost Narození Páně
Blovice
1000 Mše svatá
Řenče
1145 Mše svatá
26. prosinec 2017 - úterý Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Skašov
1400 Mše svatá
Blovice
1600 Zpívání u Jesliček
27. prosinec 2017 - středa Svátek sv. Jana Evangelisty
Blovice
1700 Poutní mše svatá
28. prosinec 2017 - čtvrtek Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Blovice
1700 Mše svatá
31. prosinec 2017 - neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
1. leden 2018 - pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie
Blovice
1000 Mše svatá
Letiny
1145 Mše svatá
Řenče
1500 Mše svatá
6. leden 2018 - sobota Slavnost Zjevení Páně
Blovice
1800 Mše svatá
7. leden 2018 - neděle Svátek Křtu Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 15. 3. 2018.
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