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Na jaře letošního roku bude
dokončena jedna z velkých akcí
obce a Plzeňského kraje, a to
rekonstrukce průtahu a budování
chodníků. Součástí akce byla i rekonstrukce veřejného
osvětlení, přeložka elektrického a telefonního vedení, částečná
oprava dešťové kanalizace a výměna domovních šoupat na
vodovodním řadu. Nemalé problémy byly s přeložkami
plynového potrubí a velké problémy s prosazením parkovacích
ploch a autobusových zastávek. Přes všechny problémy, které
stavbu provází, se blížíme ke zdárnému konci. Myslím si, že
bychom se měli všichni nad svými požadavky zamyslet, zda
jsou ve veřejném zájmu, či zda sledujeme osobní výhodu.
Předpokládal jsem větší tolerantnost. Vždyť všude, kde se
buduje a staví, je vždy nějaký nepořádek, a ne vše jde přesně
podle plánu. A ve které obci naší velikosti je takové občanské
vybavení jako v Letinech?
Jaro je čas úklidu. Na sobotu 6. dubna byla vyhlášena
celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Zapojila
se i obec Letiny a dobrovolníci posbírali mnoho pytlů odpadu.
Občané Bzí a Chocenického Újezda sbírají odpad pravidelně již
několik let. Všem účastníkům, a zvláště dětem, děkuji za
provedený úklid.
Do nadcházejícího období přeji všem hodně jarního elánu a
příjemné tradičně prožité Velikonoce.
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
PROSINEC 2018 - BŘEZEN 2019
Obecní úřad Letiny
- zpracoval a odevzdal požadované statistické výkazy, hlášení a zprávy za rok 2018 (o produkci
odpadů, vodní bilanci vypouštění z kanalizačních výustí, vodovodech a kanalizacích, nákladech
na ochranu životního prostředí, vybraných vládních institucí)
- povolil Miroslavu Červenému kácení 1 dubu na poz. parc. č. 140/10 v k. ú. Chocenický Újezd
- povolil Obci Letiny kácení 7 dřevin (smrků, douglasky tisolisté, břízy, třešně a jedle) na
pozemcích parc. č. 29/5 a parc. č. 612/25 v k. ú. Letiny
- povolil Mgr. Zdeňku Jankovskému pokácení 2 smrků na pozemku parc. č. 49 st. v k. ú. Letiny
- povolil JUDr. Josefu Plachému a Věře Plaché kácení 1 ks břízy na poz. parc. č. 401/7 v k. ú.
Letiny
- předložil Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ke kontrole platby pojistného na veřejné
zdravotní pojištění za období duben 2015 - prosinec 2018
- oznámil Ministerstvu vnitra ČR počet osob s trvalým pobytem v obci, které jsou výrokem
soudu omezení ve svéprávnosti k výkonu aktivního volebního práva (celkem 7 osob)
- řešil škodní událost poškození kapličky v Chocenickém Újezdě nákladním automobilem a
zajistil její opravu firmou Martin Bažant - Klempířské a pokrývačské práce z Blovic
- shromáždil pro vyhodnocení uplatňování územního plánu Letiny podněty vlastníků pozemků
ve všech částech obce Letiny ke změně využití pozemků v jejich vlastnictví
- vydal souhlasná stanoviska jako správce komunikací ke změně způsobu využití pozemků parc.
č. 521/24 a p. č. 5218/32 v k. ú. Letiny z trvalého travního porostu na ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace
- připravuje vítání nových občánků narozených od října 2017 do října 2018, pozvánku zaslal
rodičům 11 dětí z Letin a 1 z Drahkova
- zveřejnil na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizované seznamy
nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tj. pozemků neznámých vlastníků
- zajistil 3 sociální pohřby
- organizačně zajišťuje volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. 5. 2019
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zaslala zřizovateli účetní rozvahu a výkaz zisku a ztrát včetně povinných příloh sestavených
k 31. 12. 2018
- oznámila konání zápisu do 1. ročníku základní školy dne 3. 4. 2019 a do mateřské školy dne
15. 5. 2019
- požádala zřizovatele o navýšení provozní dotace na rok 2019 o 200.000 Kč z důvodu pořízení
dalších interaktivních tabulí, dovybavení počítačové učebny a malování učeben na 1. i 2. stupni
Městský úřad Blovice
odbor stavební a dopravní
- vydal opatření obecné povahy pro r. 2019 - přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III.
třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním
obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností pro označení pracovního místa
zřízeného k zajištění opravy plynárenského zařízení společnosti pro spol. STREICHER s. r. o. ze
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Štěnovic a pro společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., pro označení pracovního
místa zřízeného k zajištění opravy vodovodního či kanalizačního vedení
- vydal rozhodnutí na žádost společnosti STRABAG a. s., o povolení úplné uzavírky silnice č.
II/117 v průjezdním úseku od křižovatky se silnicí III/117 55 po křižovatku pod obecním úřadem
a nařídil objížďku v termínu od 6. 12. 2018 do 31. 5. 2019
- vydal rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro Ing. Václava Žáka a Ing. Kateřinu
Žákovou, kterým povolil stavbu rodinného domu Kbelnice u Letin na pozemku parc. č. 6/1
v k. ú. Kbelnice
- vydal rozhodnutí pro společnost CRICKET GROUP s. r. o. se sídlem Březí 38 o schválení
stavebního záměru na stavbu „bourárna a balírna masa - farma Svárkov“ na pozemcích parc. č.
1349, p. č. 1354 a p. č. 1359 v k. ú. Svárkov (proti rozhodnutí se jeden z účastníků odvolal)
- vydal dodatečné povolení stavby: stavební úpravy stávajícího objektu u rodinného domu Letiny
č. p. 30 Josefa a Šárky Zábranových
- vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
přístřešku u rodinného domu Letiny 43 Alexandra a Hanny Butorinových
- oznámil zahájení územního řízení na žádost Sociálního a zdravotního centra Letiny s. r. o. na
terénní úpravy na pozemcích parc. č. 508/2, 521/32, 528/1, 529/8, 529/11 a 612/23 v k. ú. Letiny
a změnu způsobu využití pozemků parc. č. 5082 a 528/1 v k. ú. Letiny na ostatní plochu - zeleň
- zaslal informaci o návrhu výroku územního rozhodnutí k oddělení nového pozemku parc. č.
87/6 v k. ú. Letiny z pozemku parc. č. 87/4 v k. ú. Letiny s přístupem k oběma ze silnice na
pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Letiny
odbor správní a vnitřních věcí
- vydal závazné stanovisko o přípustnosti provedení kácení dřevin v parku, v areálu nemovité
kulturní památky Lázně Letiny při splnění dvou podmínek
- provedl dne 12. 3. 2019 kontrolu OÚ na vedení matričních knih a sbírek listin za rok 2018
odbor životního prostředí
- schválil stavební záměr p. Daniela Vraného, Letiny 142, na zřízení vodního díla vrtané studny
na pozemku parc. č. 85/37 v k. ú. Letiny o max. hloubce 30 m a vrtného průměru 205 mm a
vydal povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru
- vyměřil odvody Obci Letiny, Ing. Jaroslavu Štěpánovi, Janě Maxové a spol. FCT electronic
czech s. r. o. za vynětí částí pozemků ze zemědělského půdního fondu pod různými stavbami
Mikroregion Úslava
- požádal obce o náměty na společný projekt žádosti o společnou finanční dotaci z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019, byl vybrán projekt nákupu společného
mobilního pódia, kterého se naše obec z rozhodnutí zastupitelstva letos neúčastní
Okresní soud Plzeň-jih a Obvodní soud pro Prahu 6 a pro Prahu 8
- ustanovily obec opatrovníkem dalších čtyř klientů Sociálního a zdravotního centra Letiny
s. r. o., k 31. 3. 2019 vykonává obec funkci opatrovníka 49 osobám
Státní fond dopravní infrastruktury
- zaslal souhlas s navrhovanými změnami v projektu „II/117 Letiny – průtah“
spolufinancovanému z rozpočtu SFDI, ke kterým došlo z důvodu úprav sjezdu u nemovitosti
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Letiny č. p. 125. Změnami se účel dotace nemění a vícepráce budou představovat neuznatelný
náklad akce a budou hrazeny obcí.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 27. 12. 2018 a 13. 2. 2019 mimo jiné
vzalo na vědomí:
- podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 na
projekt „Oprava místní komunikace - Letiny“ (na Dražkách)
- informaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a. s., o celkovém vyúčtování
všech položek promítnutých do vodného a stočného v r. 2018 a ceník vodného a stočného platný
pro r. 2019; vodné 40,- Kč/m³, stočné 34,- Kč/m³ vč. DPH
- protokol o provedení revize knihovního fondu v místní knihovně Letiny
schválilo:
- rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020 - 2022
- rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na období 2020 - 2021
- nenavyšování odměn neuvolněným zastupitelům podle nařízení vlády č. 318/ 2017
- smlouvu o poskytnutí daru Spolku sdružení svatého Prokopa ve výši 50.000 Kč na knihu
- smlouvu o dílo č. 01/01/2019 uzavřenou s Ing. arch Radkem Dragounem z Plzně na projektové
dokumentace stavby hasičské zbrojnice
- uzavření dodatku k dodatku č. 1 se společností Strabag, a.s. a SÚS Plzeňského kraje na úpravu
projektu „II/117 Letiny - průtah“ spočívající v rozšíření o 11 m napojením pozemku parc. č.
85/19 v k. ú. Letiny
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ČSŽ Letiny ve výši 12.000 Kč, ČSŽ
Svárkov ve výši 6.000 Kč, Rybářskému spolku Letiny ve výši 15.000 Kč, Sportovnímu klubu
Letiny ve výši 50.000 Kč, Nohejbalovému klubu ZCHP Bzí ve výši 8.000 Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Letiny ve výši 30.000 Kč, spolku Storgé (útulek pro psy) ve výši 5.000 Kč
- podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací z programu MMR ČR - Podpora
rozvoje regionů 2019, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
- dotování vodného v r. 2019 pro domácnosti částkou 3,- Kč/m³
- rozpočtová opatření
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Nový autobusový spoj
S platností od 9. 12. 2018 byl na autobusové lince Blovice - Letiny - Žinkovy, Březí přidán nový
spoj s odjezdem v 16:52 hod. ze Skašova do Blovic a v 17:42 hod. z Blovic do Skašova
Sběr velkoobjemového odpadu, který není nebezpečný (nábytek, koberce, rozměrný plast)
se v r. 2019 uskuteční
o víkendu 17. 5. - 19. 5. pro Letiny, stanoviště u řeznictví a na bývalém kluzišti (pod OÚ)
Svárkov, stanoviště na návsi u hasičské zbrojnice
o víkendu 24. 5. - 26. 5. pro Bzí, stanoviště u hasičské zbrojnice
Chocenický Újezd, stanoviště u bývalé hasičské zbrojnice
Kbelnici, stanoviště na návsi
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Sběr nebezpečného odpadu od občanů, nikoli podnikatelských subjektů, se uskuteční v sobotu
1. června 2019 v době od 14,00 do 16,00 hod. opět v hale Zemědělské společnosti Komorno
v Letinech. Samozřejmou podmínkou je letos uhrazený místní poplatek za odpady.
Důležité upozornění ke sběru odpadů
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu rozhodně neslouží pro vyklízení např.
celých domácností, pozůstalosti aj., stejně tak ani kontejnerové nádoby v chatách a u obecního
úřadu. Tyto jsou určeny pro běžný komunální odpad, pouze větších rozměrů. V případě potřeby
likvidace jednorázového velkého množství komunálního odpadu je možné objednat přistavení
kontejneru různého objemu např. svozovou firmou Západočeské komunální služby, a. s., na tel.
493 647 164, nebo u jiných společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím.
Po nepříjemných zkušenostech z loňského roku obecní úřad upozorňuje občany, že
eternitové desky a jiné odpady s azbestem patří mezi odpady nebezpečné, stejně jako elektrické
spotřebiče, motory, neurčené kapaliny v nádobách apod. V případě pochybností občanů o druhu
odpadu, obecní úřad zodpoví dotazy na tel. 371 596 102 nebo e-mailu: ouletiny@letiny.cz
Lhostejnost občanů k životnímu prostředí, tj. že jakýkoliv odpad odkládají kamkoli,
navyšuje výdaje na odpadové hospodářství z obecního rozpočtu, což v důsledku může vést
k případnému navýšení místního poplatku hrazeného občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Letiny
se koná v úterý 23. dubna 2019
od 18,00 hod. v hostinci Pod Lípou

Otevření chirurgické ambulance v Blovicích
MUDr. Jiřího Šedivého
ordinační hodiny PO
8:30 – 16:30
ÚT – ČT 7:30 – 15:30
PÁ
objednané výkony

Kompostéry
Mikroregion Úslava bohužel neuspěl ve 103. výzvě Operačního programu životní prostředí na
pořízení domácích kompostérů, které si mnozí z Vás předběžně zarezervovali. Žádost o dotaci
byla zpracována ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko a společností Daos Consulting,
s. r. o.
Příští výzva je plánována na duben 2020, dodání kompostérů by tedy mohlo být na jaře 2021.
Pokud to bude možné, budeme se snažit v této další výzvě uspět a kompostéry dodat. Všechny
podané žádosti proto zůstávají v platnosti.
Za případné komplikace způsobené nepodpořením tohoto projektu se tímto omlouváme.
Ing. Lenka Šrámková, manažerka Mikroregionu Úslava

ZE ZŠ A MŠ LETINY
Čas knihy
V lednu jsme v naší školce ve třídě Sluníček zařadili tematický celek Čas knihy. Jeli jsme
do městské knihovny do Blovic. Nejprve pro nás paní knihovnice připravily zábavný program,
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pak si děti mohly volně půjčovat a prohlížet knihy. Vydali jsme se také na vlakové nádraží, měli
jsme štěstí, že právě přijel vlak, který si děti se zájmem prohlížely. Hodně dětí ještě vlakem
vůbec nejelo.
Děti si mohly do školky nosit z domova své knihy, společně jsme si je prohlíželi, četli si
z nich, děti říkaly, proč mají své knihy oblíbené, která pohádka a říkanka se jim líbí a proč.
Vyráběli jsme papír, učili se recyklovat. Natrhali jsme na malé kousky noviny, namočili je do
vody a druhý den jsme je rozmixovali. Hotovou kaši jsme rozetřeli na síto a nechali uschnout.
Druhý den jsme měli papír hotový. Vyrobili jsme si z něj záložky, polepili jsme si je barevnými
písmenky, přitom jsme některá písmenka poznávali, skládali jsme si z nich svá jména (čtenářská
pregramotnost).
V rámci spolupráce s ČSŽ Letiny jsme poprosili jejich členky, zda by nám nechodily do
školky předčítat pohádky před spaním. Musíme poděkovat paní Benediktové a paní Pluhařové,
které se tohoto úkolu ujaly a několikrát přišly našim dětem před spaním číst. Pro děti to byla
příjemná změna. Děti jim za odměnu vyrobily záložky do knih a nakreslily obrázkovou knihu O
zlé koze.
Dramatizovali a ilustrovali jsme pohádku O zlé koze. Překládali jsme papíry na polovinu,
sešili si z nich knihu, děti si je samy podepsaly a dovnitř si nakreslily obrázky k pohádce
Perníková chaloupka a k veršované pohádce Když se štěně narodí.
Učili jsme se zpívat píseň Perníková chaloupka. Vyprávěli jsme si Perníkovou chaloupku,
jak ji děti znají. Použili jsme rozkreslené obrázky k pohádkám O perníkové chaloupce, O
Koblížkovi, O Budulínkovi, O Karkulce, O koze a kůzlátkách. Děti měly za úkol obrázky seřadit
podle děje za sebou, a pak pohádky převyprávět.
Myslím, že teď už naše děti ví, jak důležité jsou pro ně knihy, jak si jich mají vážit a jak
s nimi mají zacházet.
Za třídu Sluníček Václava Andělová
Také my, ze třídy Koťátek, jsme se na výlet do Blovic velmi těšili. Už jen cesta
autobusem je pro děti velkým zážitkem, neboť některé z nich ještě nikdy autobusem nejely.
V knihovně se dětem líbily nejen krásné knížky, které si mohly libovolně půjčovat a
prohlížet, ale také obrázky domácích zvířat namalované na zdi a hračky, se kterými si pohrály.
Po prohlídce knihovny jsme se vydali přes náměstí směrem k vlakovému nádraží, kde stála
vlaková souprava připravená k odjezdu. Zde jsme dostali od paní průvodčí dětskou jízdenku,
kterou si děti nadšeně nesly domů.
V týdnu jsme si i my vyrobili recyklovaný papír ze starých novin, děti celý proces výroby
zaujal a odměnou jim byla originálně vyrobená záložka do knihy. Děti si záložku polepily
veselými písmenky z pryže.
Celý týden jsme si povídali o knihách, četli jsme si a vyprávěli naše krásné pohádky Hrnečku, vař!, O Otesánkovi, O Koblížkovi, O Karkulce. Děti si každý den vymalovaly jeden či
více obrázků z pohádek. V pátek jsme obrázky sešili k sobě a každý si tak vyrobil vlastní
obrázkovou knížku. Děti měly z knížek radost, sedly si ve třídě vedle sebe na koberec a
ukazovaly jeden druhému své obrázky. Všichni si pak svoji knihu odnesli domů.
Za třídu Koťátek Bc. Hana Kotábová

6

Masopust ve školce
V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 jsme ve školce slavili Masopust. Obě třídy jsme si krásně
vyzdobili balónky, girlandami, krepovými fáborky. V obou třídách jsme si povídali
o tradici Masopustu, smažili koblihy, vyráběli jsme jitrnice a připravovali jsme různé masky.
V pátek jsme si udělali maškarní bál. Děti přišly oblečené v krásných maskách. Tančili jsme při
hudbě, děti soutěžily v různých disciplínách. Odměnou nám byla radost a spokojenost našich
dětí.
Za kolektiv MŠ Václava Andělová
Turnaj ve vybíjené na 1. stupni
V pátek 25.1. jsme na 1. stupni ZŠ uspořádali turnaj ve vybíjené.
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: 1. kategorie - 1. a 2. ročník, 2. kategorie - 3.,4. a 5. ročník.
V každé kategorii jsme utvořili čtyři družstva tak, aby síly byly vyrovnané.
Zatímco dvě družstva hrála, ostatní hlasitě fandili. Každý se s plným nasazením snažil o to, aby
právě jeho družstvo zvítězilo. Vítězství se střídala s porážkami, někde ukápla i slzička smutku.
Ale jak to ve sportu bývá, vítěz může být jen jeden.
Ovšem pochvalu zaslouží všichni hráči - ať z týmů vítězných, tak i z týmů poražených. Sladká
odměna, kterou získali všichni zúčastnění, byla tou pravou tečkou za tímto dnem.
Už se těšíme na další měření sil na poli sportu.
Mgr. Hana Alblová
Dentální hygiena
Naši školu dne 19. 3. 2019 navštívila dentální hygienička. Připravila pro žáky 1. stupně a
mateřské školy zajímavou besedu. Dětem vysvětlila velmi hezkým způsobem, jak je důležité se
správně starat o své zoubky. Při praktické ukázce se všichni zapojili a snažili se provádět vše dle
jejích pokynů. Dětem se beseda velmi líbila a těší se na další návštěvu, při které budou
pokračovat ve výuce. I my věříme, že si děti odnesly hodně poznatků a budou o své zoubky
nadále dobře pečovat.
Mgr. Jaroslava Průchová
Návštěva muzea
V úterý 26. 3. 2019 se vydali žáci 6. a 7. ročníku naší školy do Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích. Společně jsme si prohlédli výstavu Zrození kovu. Příběh bronzu a železa.
S paní průvodkyní jsme se přenesli až do doby, kdy lidé začali používat kov. Nejdříve to
bylo zlato, stříbro a měď. Kolem roku 3 300 př. n. l. objevili lidé bronz, tj. slitinu mědi a cínu.
Výroba železa spadá do 2. tisíciletí př. n. l. Pak nás čekala doba pravěku na našem území. Paní
průvodkyně nám vysvětlila, jak se těžila ruda, viděli jsme i model průřezu dolu. Dozvěděli jsme
se, jak se bronz a železo vyrábělo, jak se kovaly nebo odlévaly výrobky, k čemu sloužily.
Prohlédli jsme si sbírky zbraní, nářadí i šperků. Některé exponáty jsme si mohli i vzít do rukou.
Zaujaly nás i ukázky módy doby bronzové. Získané informace jsme pak využili při vyplňování
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pracovního listu i při praktických úkolech - výrobě jednoduchého šperku z měděného drátku a
výzdobě spony na šaty.
Protože nám zbyla ještě chvilka času, navštívili jsme ještě jednu expozici muzea -starou
školu. Viděli jsme dřevěné lavice, kalamáře, tabuli, školní potřeby, učební pomůcky, knihu
pochval i knihu hříchů, ze kterých nám paní průvodkyně přečetla ukázky.
Návštěva muzea byla zajímavým doplněním učiva dějepisu (6. ročník - pravěk) a
výchovy k občanství (7. ročník - kultura, kulturní instituce).
Mgr. Milada Plachá, Mgr. Světlana Tomanová
Albatros - výročí založení
Kniha - přítel, který nikdy nezklame. Setkáváme se s ní od nejútlejšího mládí. Četba nám
přináší radost, poučení, rozvíjí čtenářskou fantazii a v neposlední řadě je výbornou relaxací.
Možná se někomu může zdát, že sedět nad knihou je v dnešní uspěchané době ztrátou času. Ale
opak je pravdou. My, Češi, patříme k největším čtenářům na světě. Máme nejhustější síť
veřejných knihoven. Při hodinách českého jazyka si o knihách často povídáme, čteme si ukázky,
posloucháme audioknihy. Naše škola již dlouhou dobu spolupracuje s nakladatelstvím Albatros.
Právě letos 15. 4. 2019 si připomínáme významné výročí - 70 let od založení Státního
nakladatelství dětské knihy (od 1. 1. 1969 přejmenované na Albatros). Společně s paní
knihovnicí Pikhartovou jsem připravila pro žáky 6. ročníku miniprojekt: Albatros - výročí
založení. Nejprve jsme mluvili o významu četby, o veřejných knihovnách a různých akcích,
které pro čtenáře připravují. Pak jsme se rozdělili na 3 skupiny. Každá skupina vypracovávala
úkoly z pracovního listu. Žáci luštili křížovku, motivační heslo, skládali logo Albatrosu,
vyhledávali na internetu informace o nakladatelství. Po splnění tohoto úkolu jsme se přesunuli
do prostor obecní knihovny. Děti hledaly různé edice nakladatelství Albatros a názvy knih, které
v těchto edicích vyšly. Paní knihovnice připravila i několik knih, které vyšly krátce po založení
nakladatelství. Předposlední úkol zněl: zpracujte plakát, který by informoval o zajímavostech
z historie nakladatelství. Tečkou za celým naším snažením byl malý testík, ve kterém žáci
zúročili získané informace. Chtěla bych poděkovat paní Pikhartové, která mezi nás ochotně
přišla ve svém volném čase a umožnila dětem pracovat v knihovně. Pochvalu zaslouží i šesťáci,
kteří se opravdu snažili pracovat co nejlépe.
Mgr. Marie Milotová

POZVÁNKY
Bohoslužby o Velikonocích 2019 ve farnosti Blovice
16. 4. Úterý Svatého Týdne
Blovice
17 15 Příležitost ke sv. zpovědi
18 15 Mše svatá
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17. 4. Středa Svatého Týdne
Letiny
15 00 Křížová cesta
Blovice
17 30 Příležitost ke sv. zpovědi
18 15 Mše svatá
18. 4. Zelený čtvrtek
Plzeň - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - u Františkánů
9 30 Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů
Blovice
18 00 Mše svatá na památku Večeře Páně (po ní krátká modlitba
v „Getsemanské zahradě“)
19. 4. Velký pátek
Blovice
10 00 Křížová cesta
16 00 Příležitost ke sv. zpovědi
17 00 Velkopáteční obřady
20. 4. Bílá sobota
Blovice
9 00 – 18 45 Adorace u „Božího hrobu“
18 00 Příležitost ke sv. zpovědi
19 30 Velikonoční vigilie - oslava Zmrtvýchvstání Páně
21. 4. Neděle
Letiny
Blovice
Seč
Skašov

- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8 15 Mše svatá
10 00 Mše svatá
11 45 Mše svatá
15 00 Mše svatá

22. 4. Pondělí velikonoční
Blovice
8 15 Mše svatá
Řenče
10 00 Mše svatá

V neděli 19. května 2019 se od 15 hod. v kostele sv. Prokopa v Letinech koná pod záštitou
Ing. Lubomíra Krýsla, KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÝCH ODDĚLENÍ ZUŠ Přeštice,
ZUŠ B. Smetany, Plzeň, pod vedením MgA. Tomáše Supa, DiS., za klavírního doprovodu
MgA. Lenky Ebelové.
Srdečně Vás zveme.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 17. června 2019.
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