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Než jsme se nadáli, je tu opět pololetí a závěr
školního roku. Letos převzalo závěrečné vysvědčení
v naší obřadní síni 14 žáků devátého ročníku. Přeji jim,
ať jsou úspěšní v dalším studiu.
Kiosek na koupališti je již od minulého víkendu v provozu. Bohužel,
nádrž ještě stále není naplněná. I když se nám může zdát, že v poslední
době často prší, na přítoku to znát není a voda přitéká pomalu.
I v letošním roce jsme byli úspěšní v získávání dotací. Konečně se
začne s opravami cest. V letních měsících začne rekonstrukce zatím čtyř
úseků místních komunikací v délce 788 m s předpokládanou plochou
oprav 4200 m². Projekt bude spolufinancovaný Ministerstvem pro místní
rozvoj ve výši 50 % nákladů. Dodavatel je již vybrán. V červnu se
uskutečnilo i další výběrové řízení na první etapu výstavby víceúčelového
sportoviště v horní části Letin, a to vybudování in-line dráhy. Na tento
projekt nám přispěje Plzeňský kraj částkou 350.000 Kč z Programu
stabilizace a obnovy venkova 2016. Zapojili jsme se i do společného
projektu Mikroregionu Úslava a u nového sportoviště budou instalovány
lavičky a odpadkové koše. Letos by se měla uskutečnit i výměna
vodovodních šoupat v silnici č. II/117. I na tuto akci nám přispěje kraj
částkou 250.000 Kč z dotačního titulu „Havarijní stavy a naléhavé potřeby
obcí Plzeňského kraje 2016“. Během prázdnin bude také dokončena
výměna zbývajících starých oken v základní škole za nová.
Závěrem bych Vás rád pozval v sobotu 2. července do Letin na
hasičský memoriál. Přijďte se podívat na naše nejmenší hasiče, jak jsou
šikovní po půl roce tréninků. Doprovodný program začíná v areálu
koupaliště ve 12 hod. V neděli 3. července se koná v Letinech tradiční
svatoprokopská pouť. Na poslední sobotu v srpnu, 27. 8. připravujeme
opět dětský den „Rozloučení s prázdninami“.
Ale prázdniny teprve začínají. Přeji Vám příjemné prožití letních dnů
a bezstarostnou dovolenou.
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
DUBEN - ČERVEN 2016
Obecní úřad Letiny
- zabezpečil sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro všechny obce
- objednal renovaci památníku padlým ve Svárkově
- přijal oznámení společnosti POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) o úpravě
v autobusovém jízdním řádu platné od 12. 6. 2016. Ranní spoj do Blovic - odjezd ve 4,38 hod.
ze Březí nebude zajíždět do Svárkova a večerní spoj - odjezd 19,45 hod. z Blovic nebude
zajíždět do Chocenického Újezda a bude ukončen ve Skašově.
- zahájil stavebního řízení na úpravu místních komunikací a chodníků v rámci projektu „Letiny průtah II/117“
- Ministerstvu vnitra zaslal počet opatrovanců k rozhodnému datu 31. 5. 2016 pro účely
financování veřejného opatrovnictví od r. 2017. Předpokládá se, že financování bude probíhat
paušální platbou, která by měla činit 29.000 Kč na 1 opatrovance za rok.
- průběžně zasílal roční zprávy o majetku opatrovanců okresnímu soudu, zúčastňuje se soudních
líčení ve věci přezkumu svéprávnosti, zajistil další sociální pohřeb klienta ze Sociálního a
zdravotního centra Letiny s. r. o. a úspěšně vymáhá náklady vynaložené na sociální pohřby
- oznamuje, že ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu České republiky
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zajistila konání zápisu do MŠ Letiny pro školní rok 2016/2017 dne 27. 4. 2016
- zaslala oznámení o stanovení výše úplaty pro období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017: za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 300,- Kč měsíčně a za zájmové vzdělávání ve školní
družině v částce 50,- Kč měsíčně
- požádala o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2016/2017 a o navýšení provozní
dotace na opravy a úhradu zhoršeného hospodářského výsledku v r. 2013 a 2015
- požádala o udělení výjimky z počtu dětí MŠ pro období září až prosinec šk. roku 2016/2017
- zaslala zřizovateli zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ZŠ a
MŠ Letiny ze dne 25. 4. 2016
- oznámila přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách od 4. 7. do 21. 8. 2016,
provoz MŠ a ŠJ bude obnoven v pondělí 22. 8. 2016
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- oznámil společné jednání o návrhu územního plánu Jarov, které se uskutečnilo 18. 5. 2016
- vydal rozhodnutí o odstranění stavby rodinného domu Letiny č. p. 6
- vydal územní rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 220/1 v k. ú. Letiny pro spol. BIO TOP
s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích
- vydal rozhodnutí o povolení úpravy připojení 10 sjezdů z místních komunikací na silnici
II/117 v obci a katastrálním území Letiny v rámci rekonstrukce průtahu obcí
- vydal územní rozhodnutí o změně využití částí pozemků parc. č. 85/1 (trvalý travní porost) a
parc. č. 85/23 (ostatní plocha) v k. ú. Letiny na ostatní plochu se způsobem využití sportoviště a
rekreační plocha
- vydal rozhodnutí o umístění stavby „II/117 Letiny - průtah“ a stavební povolení na tuto stavbu,
která zahrnuje kompletní rekonstrukci vozovky silnice č. II/117 v úseku od obecního úřadu po
křižovatku se silnicí č. III/11755 (na Libákovice) v délce cca 767,5 m a cca 90 m silnice
č. III/117 57 (směr Kbelnice), včetně opravy křižovatky, a to při zachování poloh vjezdů a
odvodnění komunikace
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- vydal veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/117 53 a II/117
v termínu od 20. 6. do 24. 6. 2016 a povolil úplnou uzavírku silnice v úseku mezi obcemi
Drahkov a Chocenický Újezd z důvodu opravy a čištění silničních propustků
- vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „modernizace farmy
Svárkov“ pro společnost CRICKET GROUP s. r. o. Následně vyzval žadatele i účastníky řízení
k vyjádření se ke čtyřem podaným odvoláním proti vydanému rozhodnutí.
- vydal rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „novostavba rodinného
domu a garáže, včetně vrtané studny a domácí ČOV na pozemku parc. č. 327/5 v k. ú.
Chocenický Újezd, který je ve vlastnictví p. Miroslava Podzimka a paní Dany Lindové
odbor životního prostředí
- udělil závazným stanoviskem souhlas s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 85/1 v k. ú.
Letiny ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou víceúčelového sportoviště
v obci Letiny o předpokládané výměře 232 m²
- dne 27. 6. 2016 uskutečnil závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Letiny - kanalizace a
ČOV“. K dnešnímu dni je zaplaceno cca 74 % kanalizačních přípojek a na veřejnou splaškovou
kanalizaci je napojeno 64 % domů.
odbor správní a vnitřních věcí
- provedl 7. 4. 2016 kontrolu na vedení matričních knih a sbírek listin dle zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení, o výsledku zaslal protokol, jehož závěrem mimo jiné je, že
zápisy v matričních knihách v roce 2015 jsou prováděny a sbírka listin za rok 2015 je vedena
v souladu s právními předpisy. Nebyly nalezeny žádné nedostatky a nebylo uloženo žádné
doporučení.
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování
- oznámil veřejnou vyhláškou veřejné projednání návrhu územního plánu Horšice, které se
uskutečnilo 14. 6. 2016
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
- oznámil odsouhlasení poskytnutí finanční dotace obci ve výši 350.000 Kč z dotačního titulu
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 na projekt „Víceúčelové
sportoviště v obci Letiny - výstavby in-line dráhy“
- oznámil odsouhlasení poskytnutí finanční dotace obci z dotačního titulu „Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016“ ve výši 250.000 Kč na akci
„Výměna nefunkčních šoupat v komunikaci č. II/117 - Letiny“
odbor školství, mládeže a sportu
- zaslal protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Letiny
zaměřené na ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů
rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016, jehož závěrem je, že nebylo zjištěno porušení
obecně závazných právních předpisů.
Mikroregion Úslava
- uspořádal dne 12. 5. 2016 valnou hromadu mikroregionu, která schválila účetní závěrku a
závěrečný účet za r. 2015 bez výhrad
EKO-KOM, autorizovaná obalová společnost
- zaslala samostatný přehled o množství odpadu, který naše obec vytřídila a předala k využití
v r. 2015. Celkem to bylo 22,449 t (o 4,5 t méně než v roce předchozím), za které jsme obdrželi
částku 75.831,00 Kč. Dále zaslala osvědčení o úspoře emisí, kterými jsme přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představovala
za r. 2015 v emisích CO2 ekv. 40,58 tun, což představuje úsporu energie 913.428 MJ.
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Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
- uspořádali valnou hromadu společnosti dne 26. 5. 2016 v Nepomuku
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 4. 5. a 27. 6. 2016
- prodej nemovitosti Letiny č. p. 24 na pozemku parc. č. st. 3/1 o výměře 200 m² v k. ú. Letiny
za cenu 800.000,- Kč společnosti LUKR CZ, IČ: 25212541, se sídlem Pallova 12, Plzeň
- dodatky č. 4 ke smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektřiny platné
od 1. 1. 2017
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti „Chocenický Újezd, p. 292/3 přípojka NN“
- dodavatele stavebních prací demolice objektu Letiny č. p. 6 na pozemku parc. č. st. 31 v k. ú.
Letiny společnost AZS 98 s. r. o.
- udělení výjimky z počtu žáků pro šk. rok 2016/2017 s předpokládaným doplatkem na platy a
zákonné odvody ve výši 420.000 Kč pro 7 tříd ZŠ pro rok 2016
- pronájem části pozemku parc. č. 389 vč. vodního díla Aleně a Jaroslavovi Kastlovým,
Chocenický Újezd 36 a Ludmile a Štefanovi Marečkovým, Kamenického 165, Blovice na dobu
neurčitou
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace za r. 2015 a
inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Letiny k 31. 12. 2015
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace za rok 2015
- navýšení provozní dotace pro ZŠ a MŠ Letiny pro r. 2016 o 138.991,29 Kč na úhradu
zhoršeného hospodářského výsledku za r. 2015 a r. 2013
- účetní závěrku obce Letiny za rok 2015 a inventarizační zprávu obce k 31. 12. 2015
- závěrečný účet obce Letiny za rok 2015 s výhradou
- opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
- dodavatele stavebních prací na „Obnovu místních komunikací Letiny“ společnost Silnice
Horšovský Týn, a. s.
- dodavatele stavebních prací na „Víceúčelové sportoviště Letiny - výstavba in-line dráhy“
společnost Cetina a Kenaur s. r. o.
- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu „Letiny PJ, lokalita RD - VN, DTS, kNN, NN“ se spol. ČEZ
Distribuce a. s. zastoupené společností OMEXON GA Energo s. r. o.
- uzavření smlouvy o spolupráci se Storgé, z. s. na odchyt a umísťování týraných nebo
toulavých psů v útulku v Borovně
- uzavření smlouvy o dílo se společností Gatos stavební montáže s. r. o. na výměnu oken v ZŠ
- smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje v souvislosti
s případnou realizací stavby „Obec Letiny - suchá nádrž - poldr“¨
- smlouvu o bezúplatném převodu mobiliáře - šplhací sestavy umístěné v Chocenickém Újezdu
z majetku Mikroregionu Úslava
- udělení výjimky z počtu dětí v MŠ pro šk. rok 2016/2017 bez předpokládaného doplatku na
platy a zákonné odvody
- pravidla plateb stočného pro místní obyvatelstvo, které vypouští do veřejné kanalizace odpadní
vody z veřejného vodovodu a současně z jiných zdrojů (vlastní studna), eventuálně pouze
z vlastních zdrojů
- přijetí daru ve výši 30.000 Kč (bez DPH), a to zjednodušené architektonické studie stavby
požární zbrojnice Letiny od Ing. arch. Radka Dragouna a Ing. Jakuba Chvojky do majetku obce
Letiny
- neudělení finančního příspěvku MS Lesna na nákup pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Chocenický
Újezd z majetku Státního pozemkového úřadu
- rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4 /2016
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INFORMACE OÚ
Výpis ze závěrečného účtu obce Letiny za r. 2015
Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby, Kč
Položky

11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů
12 - Daň z přidané hodnoty
13 - Daně a popl. z vybr. činností, služby
15 - Majetkové daně
1 - Daňové příjmy
21 - Příj. z vlast.činnosti
22 - Přij. sankční platby, vratky .
23 - Př.z prod. nekap. majetku, ostatní
2 - Nedaňové příjmy
3 - Kapitálové příjmy
4 - Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy celkem

Skutečnost

Rozpočet

Rozpočet

schválený

po změnách

% UR

4 005 893,98 3 270 000,00
3 600 213,61 2 930 000,00
493 455,20
461 000,00
725 073,71
680 000,00
8 824 636,50 7 341 000,00
281 333,16
261 500,00
69 921,00
177 914,52
90 000,00
529 168,68
351 500,00
1 342 956,32
389 891,00

3 930 000,00
3 430 000,00
469 700,00
700 000,00
8 529 700,00
290 800,00
69 921,00
201 200,00
561 921,00
1 225 000,00
389 891,00

101,93
104,96
105,06
103,58
103,46
96,74
100,00
88,43
94,17
109,63
100,00

11 086 652,50 7 692 500,00

10 706 512,00

103,55

Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, Kč
Položky
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.
22 - Doprava
23 - Vodní hospodářství
2 - Průmysl. a ost. odvětví hospod.
3 - Služby pro obyvatelstvo
4 - Soc. věci a polit.zaměstnanosti
5 - PO a integrov. záchran. systém
6112 - Zastupitelstva obcí
6171 - Činnost místní správy
63 - Finanční operace
64 - Ostatní činnosti
6 - Všeobecná veř. správa a služby
Výdaje celkem

Skutečnost
7 647,00
183 710,00
18 922 161,37
19 105 871,37
4 855 251,11
12 511,00
80 642,46
442 018,00
1 468 137,78
32 183,20
112 291,05

Rozpočet
schválený
15 000,00
93 500,00
685 000,00
778 500,00
4 959 000,00
15 000,00
60 000,00
435 000,00
1 308 772,00
10 000,00
111 228,00

Rozpočet
% UR
po změnách
10 000,00
76,47
193 500,00
94,94
19 040 000,00
99,38
19 233 500,00
99,34
5 211 291,00
93,17
15 000,00
83,41
90 000,00
89,60
444 000,00
99,55
1 506 072,00
97,48
32 240,00
99,82
112 288,00 100,00

2 054 630,03 1 865 000,00

2 094 600,00

98,09

26 116 552,97 7 692 500,00

26 654 391,00

97,98

Pohledávky, Kč
Účet - popis
Krátkodobé pohledávky
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Počáteční
stav
329 142,99

316 - Poskytnuté návratné finanční
výpomoci krátkodobé
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na
transfery

69 921,00
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Obrat

Konečný stav

18 402,09

347 545,08

390 000,00

390 000,00

33 529,00

103 450,00

Závazky, Kč
Účet - popis
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky (úvěr)

Počáteční
stav
369 662,20

Obrat
Konečný stav
34 412 149,60 34 781 811,80
16 777 162,82 16 777 162,82

Stav úvěrů a půjček
Účet - název
451 00 - Dlouhodobé úvěry

Počáteční
stav

Obrat
Konečný stav
16 777 162,82 16 777 162,82

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Letiny, Kč
Dotace na výjimku z počtu žáků
Výdaje na výjimku z počtu žáků

410 000,00
381 188,00

Zůstatek z dotace na výjimku

28 812,00

Provozní dotace zřizovatele
Vlastní příjmy příspěvkové organizace
Zůstatek z dotace na výjimku
Čerpání z fondů (oprav a rezervního)

1 300 000,00
126 444,00
28 812,00
48 910,53

Příjmy celkem

1 504 166,53

Provozní výdaje celkem

1 594 867,37

Výsledek hospodaření celkem

-90 700,84

Pravidla účtování stočného pro nemovitosti s vlastním zdrojem vody
V souladu s platným kanalizačním řádem obce Letiny a ve smyslu prováděcí vyhlášky
č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů, byla uzavřena dohoda majitele infrastruktury a provozovatele
splaškové kanalizace o účtování stočného pro nemovitosti, které vypouštějí do veřejné
kanalizace odpadní vody z veřejného vodovodu a současně z jiných zdrojů (vlastní studna),
nebo pouze z jiných zdrojů. Místní obyvatelé v případech, kdy není množství vody měřeno
měřícím zařízením (vodoměrem ve vlastnictví obce) nebo má odběratel více vodních zdrojů,
budou objem vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace hradit podle směrných čísel
roční spotřeby (35 m³ / rok / osobu). Chataři a chalupáři budou hradit stočné ve výši 50 %
směrných čísel roční spotřeby vody na osobu, popřípadě ve výši 25 %, podle dohody
provozovatele a majitelem připojeného objektu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata
(chalupa) během roku využívána.
Uvedená pravidla se netýkají domácností, které vypouští do kanalizace pouze vodou
dodávanou z veřejného vodovodu.
Nabídka služby
Paní Jaroslava Pechrová, Chocenický Újezd 47 nabízí stříhání a trimování psů.
Kontakt: jary.cibulkova@seznam.cz nebo tel. 737 374 351
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VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
V květnu 2016 se do Chocenického Újezda narodil Vojtíšek Kunc.
Našemu nejmladšímu občánkovi přejeme, ať roste jako z vody
ve zdraví, štěstí a lásce svých nejbližších.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 oslavili významné životní jubileum naši milí spoluobčané
Bohuslav Šindelář z Letin
Květoslava Janoušková z Letin
Marie Vorlová z Letin
Danuše Zábranová z Letin
Miluše Hofrichtrová z Chocenického Újezda
Anna Krausová z Letin
Růžena Svitáková z Chocenického Újezda
Milada Štichenwirthová z Letin
Lubomír Zavadil z Letin
Josef Tyml ze Svárkova
Jaroslav Kovářík ze Bzí
Svatopluk Krýsl z Letin
Jaroslava Pašková z Chocenického Újezda
Petr Zbránek z Letin
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let, spoustu všedních radostí, elánu a štěstí.
ZŠ a MŠ LETINY
Školní rok 2015/2016 v mateřské škole
Ve školním roce 2015/2016 jsme v mateřské škole pracovali podle Školního vzdělávacího
programu „Svět je plný dětí.“ V září bylo přihlášeno do mateřské školy 34 dětí, v dubnu už nás
bylo 36. Během září jsme se seznamovali s novým prostředím, vzájemně se poznávali a
navazovali nová přátelství. Dohodli jsme si s dětmi pravidla správného chování. Do školy za
námi přijelo Divadélko Nána s Pohádkami z paloučku.
V říjnu jsme pozorovali podzimní počasí, zahrádky, stromy, ptáky odlétající do teplých krajin.
Poznávali jsme ovoce, zeleninu, houby, zvířata a ptáky žijící ve volné přírodě a v lese.
V listopadu jsme začali jezdit do Přeštic do Solné jeskyně. Jeli jsme celkem 5x. Cestu jsme vždy
spojili s nějakou akcí. Například jsme byli v muzeu, v domě dětí a mládeže, v knihovně. Jednou
jsme si udělali delší procházku po Přešticích.
V prosinci k nám jako každý rok přišli čerti s Mikulášem. Děti jim statečně odříkaly každý svoji
básničku. V obou třídách jsme nacvičili vánoční besídky doplněné tvořivými dílnami. Ve třídě
Koťátek jsme zdobili perníčky. Ve třídě Sluníček jsme vyráběli vánoční stromeček z velké šišky
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a svícen z moduritu. Byli jsme se podívat na krásný betlém v letinském kostele. Autobusem
jsme jeli do Blovic na divadlo Pohádky do kapsy. Pod stromeček nám Ježíšek nadělil stavebnice
Lego.
V lednu šli předškoláci do školy k zápisu. Protože jsem u zápisu také byla, mohu potvrdit, že se
všichni moc snažili a že se do školy už moc těší. Zima nám letos dopřála i trošku sněhu, a tak
jsme vyndali lopaty a užívali jsme si klouzání před školou a na návsi.
Únorový čas je časem bálů. Jeden takový jsme si udělali i my v mateřské škole. Děti se oblékly
do masek, které si přinesly z domova. Tančili jsme a soutěžili celé dopoledne. Protože jsme si
ve třídě Sluníček zařadili týden s názvem „Čas knihy,“ domluvili jsme si v Blovicích návštěvu
knihovny. Paní knihovnice pro nás připravily pestrý program. Přečetly nám pohádku, ukázaly
nám prostory knihovny, připravily zábavné soutěže a dovolily nám prohlížet si různé knihy. Ve
školce jsme pak v prohlížení knih pokračovali. Děti si nosily do školky z domova své oblíbené
knihy, ukazovaly a půjčovaly je ostatním. Společně jsme si z nich četli a k pohádce Kocour,
kohout a liška jsme si dokonce nakreslili obrázky, ze kterých vznikla pěkná kniha.
V březnu přijeli do školy sokolníci. Za školou nám ukazovali své dravce. Mohli jsme si je
prohlédnout, pozorovat je při letu a jednoho dravce jsme si mohli i pohladit. Líbilo se nám, že
ptáci měli každý své jméno. Opět jsme se vypravili do Přeštic na divadlo Sůl nad zlato.
V dubnu nás náš kamarád Otík pozval k sobě domů do Kbelnice na návštěvu. Otík má totiž
doma malou farmu. Ukázal nám králíky, ovce, berana, jehňátka, slepice a kuřata. Prošli jsme
Kbelnici a u kravína jsme viděli ještě kozy s kůzlaty a stádo ovcí. Nikoho nebolely po vycházce
nohy. Děti si cestou do školky sdělovaly mezi sebou plno dojmů a zážitků. Děkujeme tímto
rodičům Otíka, že nám umožnili návštěvu u nich doma.
V květnu jsme si povídali o práci lidí. Ve třídě Koťátek děti pekly s paní učitelkou palačinky, ve
třídě Sluníček vařily a krájely knedlík. Do školy přijelo Divadélko pro školy s pohádkou Nová
dobrodružství Veverky Zrzečky. Hráli jsme si na hasiče a byli jsme se podívat v letinské
hasičské zbrojnici. Prohlédli jsme si hasičské auto, prostory zbrojnice a hasičskou výstroj. Pak
jsme ve školce nakreslili obrázky.
1. června jsme jeli na školní výlet na hrad Klenová. Hrad jsme si prohlédli s paní průvodkyní a
pak pro nás bylo připraveno divadelní představení Dášenka, které se dětem také moc líbilo.
Třída Sluníček měla v červnu Sportovní týden. Děti závodily v různých druzích běhu, skoku,
hodu. Zdolávaly překážkovou dráhu a zařazeny byly i hry s míči v tělocvičně. Odměnou byly
dětem medaile a drobné dárky.
V mladší třídě Koťátek paní učitelky připravily zábavné odpoledne s opékáním buřtů.
Předškolní děti navštívily 3x první třídu. Ve třídě Sluníček se konala besídka pro základní školu
a besídka s loučením s předškoláky pro rodiče a veřejnost. Do školy letos odchází 9 dětí.
Školní rok opět utekl jako voda a paní učitelky i děti se už těší na zasloužené prázdniny. Do
školky se děti vrátí už na posledních čtrnáct dnů v srpnu. A v září nám to začne zase nanovo.
Za kolektiv MŠ Václava Andělová
Beseda o jaderné energii v ČR
Ve čtvrtek 10. března 2016 se uskutečnila beseda s panem Jaroslavem Vavrušem ze Svárkova.
I když ho často potkáváme v Letinech, nevěděli jsme o něm, že dlouho pracoval v jaderných
elektrárnách jak v bývalém Československu, tak i v České republice, kde se podílel na
dokončení JE Temelín.
Besedy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Letiny. Pan Vavruš mluvil velmi zasvěceně
asi hodinu a půl z paměti, bez jakékoliv prezentace. Už to byl pro děti zvyklé vnímat všechny
informace pomocí digitální techniky zážitek.
Téma jeho vyprávění začalo vysvětlením jaderné reakce od stavby atomu až po jaderné štěpení,
čemuž mohli deváťáci rozumět, neboť se touto problematikou právě zabývali v hodinách fyziky.
Poté přešel k popisu reaktoru a technickému výkladu stavby a funkce jaderné elektrárny obecně.
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Přiblížil podrobně řízení jaderné reakce, udržení stálého výkonu a neopomněl osvětlit
bezpečnost zajištěnou automatickými havarijními tyčemi. Zajímavě mluvil i o tom, že u nás
dosud není sklad vyhořelého jaderného paliva. To se zatím ukládá v areálu dvou funkčních JE Dukovany a Temelín.
V druhé polovině přednášky vyprávěl různé historky a zážitky ze svého dlouholetého působení
v oboru. Zajímavá byla informace o dvou haváriích v Jaslovských Bohunicích (1976 a 1977),
které jsou na Slovensku, ale tehdy patřily do ČSSR.
Dotazy žáků se týkaly hlavně bezpečnosti, nejvíce je zajímalo pozadí dvou největších havárií JE
na světě - v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011). Také tady se mohli žáci dozvědět
okolnosti, které nemusí být veřejnosti vždy jasné.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla beseda jistě velmi zajímavá, protože autentické setkání se
zkušeným člověkem, který má co předat mladé generaci, je vždy přínosem. Panu Jaroslavu
Vavrušovi patří naše velké poděkování.
Ing. Zuzana Mojrová
Den Země (22. dubna 2016)
Den Země 2016 byl zaměřen na globální problémy lidstva z hlediska ochrany přírodního
prostředí a vlivu na populaci.
Příprava projektu se týkal hlavně 6. a 9. třídy. Šesťáci si připravili dramatizaci o nadměrném
využívání médií. Deváťáci pod vedením vyučující připravili projektový den s úkoly pro ostatní
žáky druhého stupně. Sami připravili pracovní listy, pomůcky a ostatní materiál, například
popsané přírodniny určené k poznávání.
Plnění úkolů probíhalo tradičně v různých třídách na šesti stanovištích: Cesta mobilu a jeho
recyklace, Invaze - poznávání rostlin a živočichů, seznámení se s invazními druhy, Jak vznikla
naše Země - poznávání zkamenělin, výroba vlastní sopky, Proč se planeta otepluje - „skleníkový
efekt“, pokus „Faraónovi hadi“, Kyselé deště - poznávání jehličnanů, pokus se sírou,
Mikroskopování trvalých preparátů.
Deváťáci se velmi osvědčili, organizaci zvládli na výbornou, stihli vyhodnotit výsledky.
Prokázali tím kompetence k řešení problémů pomocí experimentů, komunikace s mladšími
žáky, spolupráce ve skupině, „učení se“ učením druhých. Tématicky projekt Den Země spadá do
environmentální výchovy.
Ing. Zuzana Mojrová
Ovoce a zelenina do škol
V letošním roce je naše škola opět zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Žáci
1. stupně měli letos možnost seznámit se a ochutnat přibližně 20 druhů ovoce a 20 druhů
zeleniny. Koše s ovocem a zeleninou nám byly zaslány v rámci projektu jako doprovodný
program zdarma.
V červnu jsme ve škole věnovali tématu ovoce a zelenina několik hodin. Pracovali jsme, jako
již tradičně, v různorodých skupinách. Naším prvním úkolem bylo poznat jednotlivé druhy
ovoce a zeleniny. Poté jsme je všechny ochutnali, naše paní kuchařky nám ovoce a zeleninu
naporcovaly, aby se dostalo opravdu na všechny. Naším dalším a nejtěžším úkolem bylo napsat
na toto téma referáty, vymyslet hádanky, vyhledat básničky a nebo je složit, nacvičit písničky a
prezentovat je. Také jsme kreslili obrázky. Nakonec přísná porota složená z našich paní učitelek
a paní asistentky vyhodnotila práci jednotlivých skupin. Všem se to moc líbilo.
Žáci 5. ročníku
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Atletický trojboj
Ve čtvrtek 26. května 2016 se družstvo naší školy zúčastnilo tradičního Atletického trojboje pro
žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve třech disciplínách - sprint na 50 metrů, skok do dálky a hod
míčkem. Letos se závodů zúčastnilo 13 škol z okrsku Plzeň-jih. Ten den 156 žáků změřilo na
školním hřišti v Přešticích svoje síly. Naši závodníci se nedali vůbec zahanbit a dosáhli velmi
pěkných výsledků. Žák Petr Falout z 5. ročníku vybojoval 2. místo ve sprintu na 50 metrů
v kategorii žáků 4. a 5. tříd. Družstvo v kategorii 4. a 5. tříd se umístilo na celkovém 6. místě.
Všem závodníkům patří dík za opravdu výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jitka Charvátová
Čechova stodola
Na začátku června navštívil celý 1. stupeň Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Celý výlet se
vztahoval ke Starým pověstem českým. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací od
průvodce, který byl převlečen za Praotce Čecha. Mnoho věcí jsme už znali, protože jsme během
školního roku tuto knihu společně četli. Za každou správně zodpovězenou otázku jsme dostali
odměnu. Poté jsme si zahráli na kovkopy. Každý si vydoloval kámen, ve kterém jsme po rozbití
objevili červený diamant. V dílně jsme si mohli vyrobit kančí zub z moduritu nebo královskou
korunu z papíru. Na závěr jsme si opekli vuřty a nakoupili upomínkové předměty.
Výlet se nám moc líbil a po celém dni byli někteří tak unaveni, že při zpáteční cestě usnuli
v autobuse.
Žáci 4. ročníku
Školní výlet na Radyni
Ve čtvrtek 2. 6. jsme se společně vydali vlakem do Starého Plzence a odtud pak pěšky na hrad
Radyni, který nechal postavit Karel IV. jako jeden z hradů, strážících obchodní stezku
z Norimberka do Prahy. Cesta lesem příjemně utíkala a zanedlouho se před námi objevila hradní
silueta. U informačního centra pod hradem jsme se na chvilku posadili, abychom vydechli a
posvačili. Pak jsme zamířili na nádvoří. Zde jsme si připomněli něco o historii stavby, o podobě
hradu i o jeho majitelích. Pochopitelně se k Radyni váže řada pověstí. Jednu z nich o Radoušovi
jsme si přečetli. Hladomorna, do které se vstupuje z nádvoří, nás zaujala, ale daleko více nás
lákala vyhlídka z hradní věže. Na věž vede 118 schodů, které jsou místy dost příkré, ale pohled,
který se pak naskytne, za to opravdu stojí. Za dobré viditelnosti je zde skvělý výhled po okolí.
Nám bohužel počasí zrovna nakloněno nebylo. Viditelnost byla díky nízké oblačnosti velice
špatná. Tak alespoň několik fotografií a pak jsme zase sestoupili na nádvoří. Když jsme se
vraceli z hradu zpět do Starého Plzence, vypadalo to, jako by si z nás „Radouš“ dělal legraci.
Vysvitlo sluníčko a mraky se rozptýlily. Škoda. Jelikož ale Radyni máme skoro za rohem,
můžeme se tam kdykoliv za dobré viditelnosti vrátit a vyhlídku si vychutnat. Než přijel vlak,
kterým jsme se vraceli, stihli jsme ještě návštěvu cukrárny s vynikající zmrzlinou. Na nádraží
v Blovicích jsme sice zmokli, ale myslím, že nikdo nelitoval. Školní výlety přece vždycky patří
k tomu nejlepšímu a každý na ně rád vzpomíná.
Mgr. Marie Milotová
Projekt Karel IV.
Snad všichni v letošním roce zaregistrovali 700. výročí narození Karla IV. Pro žáky jsme
připravili půlroční projekt k tomuto výročí. Nechtěli jsme jen biflovat události, jména a
letopočty, ale chtěli jsme dětem alespoň trochu přiblížit dávnou dobu středověku.
Projekt byl zahájen na začátku druhého pololetí a byl rozdělen na několik etap. Nejprve žáci
sledovali jen materiály - obrázky, texty na nástěnce. Od dubna se začalo bojovat o umístění
v celé soutěži.
10

Úkoly byly rozděleny podle věku dětí do 3 kategorií: v 1. kategorii žáci 1. - 3. ročníku, ve
2. kategorii žáci 4. - 6. ročníku a ve 3. kategorii žáci 7. - 9. ročníku.
Každý týden se na nástěnce objevovaly materiály a otázky pro všechny kategorie, aby děti
věděly, co si mají prohlédnout, zapamatovat si. Postupně poznaly rodinu Karla IV. (rodiče,
sourozence, děti i manželky), seznámily se s důležitými stavbami, které za Karla IV. vznikaly,
dozvídaly se o kultuře, vzdělanosti, jazyce, módě a způsobu stravování v této době. Úkoly byly
určeny nejen jednotlivcům (pravidelně po dobu 8 týdnů odpovídali na 3 otázky v minitestu), ale
také třídním kolektivům. V první části dostali žáci jednotlivých ročníků za úkol přečíst pověst a
vytvořit k ní společný obrázek. Nejmladší četli pověst o Karlově mostě, další o Karlových
Varech a nejstarší o Karlštejně. Žákyně 7. ročníku namalovaly postavu Karla IV. v téměř
životní velikosti a nalepily na překližku. Postava provázela celý náš projekt.
Do projektu jsme také zařadili další akce - besedu s panem Markem o hradech, program pana
Karpíška o gotické hudbě a době Karla IV., podívali jsme se na klasický český film Noc na
Karlštejně a některé díly Dějin udatného národa českého. Za dobou středověku jsme také vyjeli
ze školy - žáci 2. stupně vyšlapali na místo, odkud posádka střežila norimberskou stezku na
Plzeňsku, na symbol našeho kraje, hrad Radyni.
Nejdůležitější součástí a vlastně vyvrcholením celého projektu byl 15. červen, kdy se konala
celodenní akce. Byla rozdělena na 2 části. Na začátku dne se žáci stali sami tvůrci - vytvářeli
zápis gotickým písmem (mladší psali svoje jméno na diplom, starší psali blahopřání Karlu IV.),
pečetili, dotvářeli papírovou svatováclavskou korunu, vyráběli nádobí z hlíny, vybarvovali
návrhy šatů z gotické doby, ze stavebnic stavěli roubené stavby a také papírovou Radyni.
Finále celého projektu se odehrávalo v tělocvičně, kde se soutěžilo v mnoha různých soutěžích vystřídali se tu obránci hradu, strážci krále, kronikáři a stavitelé. Na celou soutěž bedlivě
dohlížela porota (paní ředitelka Plachá, paní učitelka Alblová a paní učitelka Milotová),
soutěžilo se celé 3 hodiny.
Vyhodnocení proběhlo následující den. Ve čtvrtek přijel s programem pan Karpíšek a účinkoval
i při vyhodnocení - přivezl s sebou velký buben, na který doprovodil všechny úspěšné skupiny
při vyhlašování výsledků.
Možná, že někdo z vás si myslel, že vítězství mají v kapse nejstarší žáci a pro nejmenší nemá
cenu soutěžit, protože se o době středověku ještě vůbec neučili (ani ve vlastivědě, ani
v dějepise). Jaké bylo překvapení: že hlavní cena - velký dort se zlatou korunou - po zásluze
patří žákům 3. ročníku.
Mgr. Světlana Tomanová

Fotografie ze školních akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce:
http://www.letiny.cz/zs-a-ms-letiny/zakladni-skola/akce-skoly-/2015-2016/

Poděkování
Děkujeme panu Lukáši Bělovi za zhotovení a instalaci nového pískoviště na zahradě mateřské
školy. Dále děkujeme firmě KMK TRADE s. r. o. za dodání písku a provedení terénních úprav.
Velmi si vaší pomoci vážíme.
Za ZŠ a MŠ Letiny Mgr. Milada Plachá
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ČESKÝ SVAZ ŽEN LETINY
ČSŽ Letiny se již pátým rokem zúčastnil Českého dne proti rakovině prodejem kytiček
měsíčku lékařského. Tematické zaměření pro letošní rok 2016 bylo rakovina prsu u žen a mužů.
V našich obcích čtyři naše členky prodaly 266 kytiček a odeslaly na účet Ligy proti rakovině
částku 6.941 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Poděkování patří i našim 4 členkám, které se na akci aktivně podílely. V příštím roce se
do této akce opět zapojíme.
Za ČSŽ Letiny Zdeňka Bartošová
POZVÁNKY

Sbor dobrovolných hasičů
LETINY
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Letinech Vás tímto srdečně zve na XVIII. ročník Memoriálu
J. Vraného v požárním sportu, který se bude konat dne 2. července 2016
v areálu místního koupaliště v Letinech.
Od 12:00 hod. je připraven doprovodný program. K vidění bude mimo jiné současná
i historická hasičská technika, ukázka činnosti příslušníků Policie ČR, vystoupení malých hasičů
„Soptíci“ z SDH Kralovice a soutěž žákovských družstev.
Od 14:00 hod. bude zahájena vlastní soutěž v požárním sportu v kategorii ženy, senioři, muži.

Poutní slavnost v Letinech
Mše svatá bude slavena v místním kostele
sv. Prokopa v neděli 3. července 2016
v 10,00 hodin.
Při této příležitosti bude možné zakoupit
knihy Karmelitánského nakladatelství.
V kostele bude k vidění i nově odlitý zvon.

Poutní slavnost ve Svárkově
Mše svatá bude slavena v místním kapli
sv. Jakuba Většího v neděli 24. července
2016 od 14,30 hodin.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 20. září 2016.
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