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Slovo starosty

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

Z činnosti OÚ
a zastupitelstva

Jistě není třeba připomínat, v jaké zvláštní situaci všichni již druhý
měsíc žijeme. Celosvětová pandemie dosud neznámého a nebezpečného
viru a v této souvislosti přijatá opatření vlády ovlivnila a stále ovlivňují
běžný život nás všech. Velmi rád bych poděkoval všem, kteří bez váhání
poskytli konkrétní pomoc. Asi by mi nestačila celá stránka na to, abych
všem dobrovolníkům a dárcům poděkoval jmenovitě. A nebyly to jen
švadlenky, mnohé naše ženy do šití roušek zapojily i své partnery. Kdo měl
„přebytky“, přinesl látky, gumy, tkalouny a šilo se. Hasiči a zastupitelé
roušky roznesli do všech domácností. Nejprve pro skupinu občanů starších
65 let, o několik dní později všem nad 35 let. Kdo potřeboval roušek víc,
přišel si, či zavolal na obecní úřad. Obec zakoupila 450 kusů ve výrobním
družstvu v Klatovech, ale nepoměrně vyšší množství roušek ušili naši
občané. Ve Svárkově měly ženy skvělý nápad, roušky, které ušily, daly
do autobusové čekárny a tam si je mohl každý vzít. V Letinech jsou stále
k mání v obou prodejnách. Krizový štáb Městského úřadu Blovice rychle
dokázal sehnat základní ochranné pomůcky pro úřady a pro všechny obce
dezinfekci, která je stále bezplatně k dispozici i u nás na úřadě.
I přes všechnu nepříznivou situaci jde život dál a je třeba myslet dopředu.
Připravujeme realizaci dvou projektů rekonstrukce cest, napojení
nového zdroje vody v Letinech na veřejný vodovod, probíhá výběrové
řízení na dodavatele dvou nových vrtů do Svárkova a Bzí. Máme požádáno
o osm finančních dotací, z nichž čtyři se již realizují. V Letinech
dokončujeme demolici domu pod Smíšenkou, zajistili jsme kontejnery na
objemný odpad. Hasiči umyli a připravili koupaliště na letní sezónu, ale
stále chybí nájemce kiosku. Ještě závěrem - i letos, jako vždy byla za
pomoci hasičů postavena májka, ale tentokrát bohužel bez posezení u ohně.
Doufám, že tento nouzový stav již brzo pomine a my se budeme moct
scházet tak jako dřív.
S pozdravem a přáním všeho dobrého a především pevných nervů.

Rozpočet r. 2020
Informace OÚ
- sběr odpadů
- veřejné zasedání
- kompostéry
ZŠ a MŠ Letiny
SDH Letiny
Nohejbal
okresu Plzeň-jih

Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
PROSINEC 2019 – DUBEN 2020
Obecní úřad Letiny
- provedl ve spolupráci se Státním okresním archivem Plzeň-jih se sídlem v Blovicích skartační
řízení dokumentů obecního úřadu a nechal převést do digitální podoby kroniku Letin z r. 1985 2007 a kroniku ČSŽ Letiny z let 1978 - 1986
- objednal vypracování Plánu financování vodohospodářského majetku v souladu s povinností
vlastníka podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
- vyhlásil výběrová řízení ve zjednodušeném podlimitním režimu na veřejné zakázky „Letiny výstavba hasičské zbrojnice“ a „Obnova a rekonstrukce místních komunikací v Letinech“
- zpracoval všechna požadovaná statistická hlášení za loňský rok. Např. produkce odpadů v r.
2019 činila téměř 147 t komunálního odpadu, 27 t objemného odpadu, 5,5 t papíru, 12 t skla, 11 t
plastů a více než 3 t kovového odpadu.
- povolil kácení dřevin: paní Michaele Hofrajterové 2 břízy a 1 borovice u rodinného domu
Letiny č. p. 84 a Obci Letiny 2 břízy v areálu základní školy
- zajistil čtyři 4 sociální pohřby zemřelých na území obce
- obdržel dokument o Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci „Napojení vrtu HJ1/A pro obec Letiny“ a vyhlásil dvě výběrová řízení na zhotovitele
napojení nového vrtu v Letinech na vodovodní řad a vybudování nových vrtů ve Svárkově a Bzí
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- předložila zřizovateli účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2019, výsledek
hospodaření za r. 2019 a protokol o provedené inventarizaci
- oznámila konání zápisu do 1. ročníku základní školy dne 1. 4. 2020 a konání zápisu do
mateřské školy dne 13. 5. 2020 od 8:00 do 12:00 hod. Oba zápisy se konaly bez přítomnosti dětí
Městský úřad Blovice
odbor stavební a dopravní
- vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - 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 zajišťování oprav firmami STREICHER spol. s r. o., Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p. o., spol. GASSPO a Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
- povolil dělení pozemků parc. č. 88, parc. č. 87/4 a parc. č. 87/6 v k. ú. Letiny
- vydal územní souhlas na výměnu stávajícího oplocení u objektu Letiny č. p. 64 pana Pavla
Nocara
- povolil stavební záměr Dr. Ing. Zbyška Nového a Ing. Romany Blažkové na stavbu zahradního
skladu a dílny na pozemcích st. p. č. 24 a parc. č. 862/1 v k. ú. Svárkov
odbor životního prostředí
- povolil p. Luďku Makovému stavební záměr vrtané studny o maximální hloubce 30 m a
vrtného průměru 160 mm na pozemku parc. č. st. 6/1 v k. ú. Chocenický Újezd a vydal povolení
k odběru podzemních vod
- na žádost Sportovního rybníka v Letinech vydal rozhodnutí, kterým stanovil odchylný postup
při ochraně kormorána velkého na Letinském velkém rybníku
- schválil havarijní plán pro areál Akciového pivovaru Letiny
- povolil Obci Letiny zřízení vodního díla „Napojení vrtů HJ1/A pro obec Letiny“ a stanovil
podmínky k odběru podzemních vod
- vydal kolaudační souhlas pro Klatovské rybářství - správu, a. s., k užívání stavby „Odbahnění a
rekonstrukce hráze a objektů rybníka Mlýnský“ v k. ú. Chocenický Újezd
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Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
- povolil změnu odborného zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
novým odborným zástupcem Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec, a. s., byl stanoven Ing.
Stanislav Diviš
odbor vnitřních věcí
- oznámil přezkoumání hospodaření obce za r. 2019, které mělo proběhnout ve dnech 18. - 19.
3. 2020, ale vzhledem k současné situaci byl audit odložen bez určeného náhradního termínu
Mikroregion Úslava
- projednal dne 12. 12. 2019 na valné hromadě rozpočet a plán činnosti na rok 2020
- uspořádal rozšířené jednání představenstva, na kterém bylo navrženo požádat o dotaci
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na pořízení velkokapacitního
stanu o velikosti 10 x 15 m včetně osvětlení a 20 ks pivních setů s předpokládanými náklady
270.000 Kč. V případě úspěšnosti by činil podíl obce Letiny k dofinancování 11.884 Kč.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
- oznámil, že v okrese Plzeň-jih letos proběhne digitalizace katastrů Horšice, Újezd u Horšic a
Komorno
Vláda ČR
- vyhlásila dne 12. 3. 2020 od 14:00 hod. nouzový stav na 30 dnů, se souhlasem Parlamentu ČR
byl prodloužen zatím do 17. 5. 2020
Okresní soud Plzeň-jih
- ustanovil obec veřejným opatrovníkem dalších 3 osob s omezenou svéprávností. Ke dni 31. 3.
2020 činil počet opatrovanců 50.
Státní pozemkový úřad
- zveřejnil oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. st. 1/8 v k. ú. Chocenický Újezd a
současně vyzval k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby nejpozději do 13. 5.
2020
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 16. 12. 2019 a dne 16. 3. 2020 mimo jiné
vzalo na vědomí:
- podání žádostí o dotaci: z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na
opravu místní komunikace na poz. p. č. 1399 v k. ú. Svárkov, z programu Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2020 na prodejnu v Chocenickém Újezdě, z programu Podpora
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020 na ukazatele rychlosti do Letin
- ceník platný pro r. 2020: vodné 40,- Kč/m³, stočné 34,- Kč/m³ vč. DPH
schválilo:
- rozpočet obce Letiny a rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled
na r. 2021 - 2023
- uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pozemky s Pavlem Zábranem, Letiny 99, se
Zdeňkou Bartošovou, Letiny 125, s Janem Malým, Letiny 121, s Josefem Hoblem, Letiny 133,
s Jindřiškou Hopovou, Letiny 73, s Mysliveckým spolkem LESNA
- uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 85/38 v k. ú. Letiny s Michalem Vraným,
Letiny 141
- prodej pozemku parc. č. 85/26 v k. ú. Letiny Josefovi a Šárce Zábranovým, Letiny 30
3

- dotování vodného pro domácnosti v r. 2020 částkou 3,- Kč/m³
- uzavření kupní smlouvy s Římskokatolickou farností Blovice na koupi pozemku p. č. 553/5
v k. ú. Letiny (pod cestou k vodárně)
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve výši: 12.000 Kč Českému svazu žen
v Letinech, 6.000 Kč Českému svazu žen Svárkov, 10.000 Kč Rybářskému spolku Letiny,
50.000 Kč Sportovnímu klubu Letiny, 8.000 Kč Nohejbalovému klubu ZCHP Bzí, 30.000 Kč
Sboru dobrovolných hasičů Letiny a 5.000,- Kč spolku Storgé, z. s. (útulek pro psy)
- podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
pozemků parc. č. 351/1 o výměře 2473 m2 a parc. č. 344/15 o výměře 62 m2 oba v k. ú.
Chocenický Újezd
ROZPOČET OBCE LETINY PRO ROK 2020 SCHVÁLENÝ DNE 16. 12. 2019
PŘÍJMY
sdílené daně
poplatek za komunální odpad
poplatek za psy
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitosti
nájmy z vodohospodářského majetku
zápisné knihovna
nájemné bytové
nájemné nebytové
pohřebnictví
pronájem, prodej pozemků
sběr a svoz odpadu (EKO-KOM)
úroky
CELKEM

Kč
10 300 000
440 000
12 000
16 000
60 000
800 000
26 000
700
20 100
75 000
96 000
160 000
100 000
500
12 088 300

VÝDAJE
lesní hospodářství
silnice - údržba, dopravní obslužnost
pitná voda
odpadní vody
základní škola - provozní náklady
knihovnictví
kroniky
obnova místních památek
sdělovací prostředky - poplatky, rozhlas
obecní noviny
kulturní záležitosti - SPOZ, ČSŽ
tělovýchovná činnost - kopaná, nohejbal

Kč
20 000
538 000
900 000
500 000
1 600 000
30 000
15 000
20 000
10 000
10 000
70 000
58 000
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ostatní zájmová činnost - koupaliště, hřiště
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví - sociální pohřby
komunální služby a územní rozvoj
odpadové hospodářství
péče o vzhled obcí
sociální služby - opatrovnictví
rezerva na krizové situace
SDH - činnost, provoz
požární ochrana obce
zastupitelstvo obce
činnost místní správy a samosprávy
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
platby daní a poplatky obce
vrácení nevyužité dotace - volby
ostatní činnost (SMO, mikroregion)
CELKEM

43 000
10 000
100 000
250 000
120 000
555 581
970 000
500 000
50 000
100 000
70 000
1 600 000
600 000
2 000 000
15 000
90 000
84 319
26 000
10 954 900

Přebytek hospodaření - splátka úvěru

1 133 400

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Sběr objemného komunálního odpadu, který není nebezpečný (nábytek, koberce, rozměrný
plast) se letos uskuteční
o víkendu 15. 5. - 17. 5. pro Letiny, 2 stanoviště: u řeznictví a na bývalém kluzišti (pod OÚ)
Svárkov, stanoviště na návsi u hasičské zbrojnice
o víkendu 22. 5. - 27. 5. pro Bzí, stanoviště u hasičské zbrojnice
Chocenický Újezd, stanoviště u bývalé hasičské zbrojnice
Kbelnici, stanoviště na návsi
Sběr nebezpečného odpadu proběhne pravděpodobně v měsíci červnu 2020. Přesný termín nebyl
do uzávěrky novin znám.

Použitý kuchyňský olej nepatří do odpadu!
V každé obci byly v průběhu dubna umístěny sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej na
obvyklém stanovišti kontejnerů se separovaným odpadem, v Letinech jen u prodejny Jednoty.
Zdůrazňujeme, že JEDLÉ použité tuky a oleje lze do sběrné nádoby odkládat pouze
v uzavřených PET lahvích.
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Letiny
se za zvýšených hygienických opatření
uskuteční 20. května 2020 od 18,00 hod.
v zasedací místnosti hostince Pod Lípou.

Kompostéry
Mikroregion Úslava připravuje podání nové
žádosti o finanční dotaci na pořízení domácích
kompostérů. Všechny původní přihlášky
občanů zůstávají v platnosti.

ZŠ A MŠ LETINY
Informace k provozu MŠ po otevření od 18. 5. 2020
➢ Při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení (je
možno podepsat přímo v MŠ, nebo si jej můžete stáhnout z internetových stránek školy).
➢ I když děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit podle manuálu MŠMT v prostorách MŠ
roušky, je potřeba, aby děti měly v šatně uloženy 2 roušky a 2 sáčky pro případ pobytu
mimo areál MŠ.
➢ Vzhledem k tomu, že je MŠ v květnu otevřena až od 18. 5. 2020, bude úplata za měsíc
květen krácena na 200 Kč. Úplatu můžete hradit hotově v MŠ nebo převodem na
bankovní účet školy 78-3064110237/0100, VS: 12 (do poznámky uveďte jméno a
příjmení dítěte), a to do 31. 5. 2020. Pokud je MŠ otevřena, jsou povinné platit úplatu
všechny přihlášené děti, i když do školky nedochází.
➢ Provoz MŠ o prázdninách:
MŠ bude otevřena od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020.
MŠ bude uzavřena od 20. 7. 2020 do 31. 8. 2020.
Nový školní rok bude zahájen 1. 9. 2020.
Provoz základní školy do konce školního roku 2019-2020
Vážení rodiče,
na základě dokumentu vydaného MŠMT O ochraně zdraví a provozu škol bych Vás rád
seznámil s konkrétními podmínkami, za kterých bude škola znovu otevřena.
Pro žáky 9. třídy bude škola otevřena od 11. 5. 2020. Rodiče žáků, kteří mají zájem
o konzultace k učivu na přijímací zkoušky na střední školy, prosím o kladné sdělení do 7. 5.
2020. Konzultace budou probíhat každé pondělí a pátek od 8,00 do 12,00 hodin pod vedením
Mgr. Milotové a Mgr. Synáčové. Žák, který se konzultací zúčastní, je povinen odevzdat
podepsané čestné prohlášení (formulář k vyplnění bude zveřejněn na webových stránkách školy).
Škola zajistí nutná hygienická opatření dle daných předpisů, žáci jsou povinni každý den si
přinést dvě roušky a dva sáčky na jejich uložení.
Během těchto konzultací nebude poskytováno školní stravování.
Pro žáky 1. stupně ZŠ budou zajištěny aktivity od 25. 5. 2020. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit žáka do 18. 5. 2020 svému třídnímu učiteli. Aktivity budou probíhat pravidelně
každý pracovní den. Žáci budou rozděleni na skupiny (maximální počet ve skupině je 15 žáků).
Denní program bude organizován ve 2 částech, dopolední od 8,00 do 12,00 hodin, v případě
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nutnosti bude budova školy otevřena od 7,30 hodin. Ranní družina nebude v provozu. Během
dopoledne se budou žáci věnovat stejnému učivu jako jejich spolužáci při on-line výuce,
pedagogický dohled zajistí asistentka pedagoga. Po skončení dopolední části bude žákům
poskytnut oběd ve školní jídelně. Odpolední část, do 16,00 hodin, bude organizována formou
mimoškolních aktivit. Zákonní zástupci si mohou děti vyzvedávat kdykoli během odpoledne,
o způsobu odchodu ze školy nebo vyzvednutí dítěte jsou povinni školu písemně informovat.
Žáci, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit, musí odevzdat podepsané čestné prohlášení
(formulář k vyplnění bude zveřejněn na webových stránkách školy).
Škola zajistí nutná hygienická opatření dle daných předpisů, žáci si přinesou na každý den dvě
roušky a dva sáčky na jejich uložení. Žáci jsou povinni je nosit vždy mimo třídu. Ve třídě
o jejich použití rozhodne pedagogický pracovník.
Ke vzdělávacím aktivitám není možno se přihlásit dodatečně.
Mgr. Jiří Švolba, ředitel školy
Čtenářský projekt v mateřské škole
Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Blovice a Přeštice,“ který zajišťuje MAS Aktivios, z. s.
V rámci aktivity Spolupráce mateřských škol a veřejných knihoven byla vybrána a
zakoupena kniha Teta to plete od autorky Ivony Březinové, kterou nám při návštěvě 28. 1. 2020
představila paní Petráňová, knihovnice Městské knihovny Blovice. Knihu jsme dětem četli,
pracovali s ní a připravili jsme výstavu výtvarných prací. Plánovaná je také návštěva autorky této
knihy Ivony Březinové u nás ve školce.
Návštěva letinské knihovny
V zimním období zařazujeme každoročně v naší školce tematický celek „Čas knihy.“
Děti mohou nosit do školky své knihy, které si společně prohlížíme, čteme si z nich, povídáme
si, proč se dětem líbí.
Ve třídě Sluníček jsme si četli pohádku O dvanácti měsíčkách, ke které děti nakreslily
obrázky. Vyráběli jsme záložky do knihy, za starého papíru jsme si vyrobili recyklací papír
nový. Ve čtvrtek 23. 1. 2020 jsme navštívili letinskou knihovnu. V knihovně nás přivítala paní
Pikhartová s paní Benediktovou. Prohlédli jsme si knihy pěkně složené v policích knihovniček.
Knihy byly rozdělené na knihy pro děti, knihy pro dospělé. Také byly složené podle tematického
zaměření. Děti zaujalo abecední řazení knih, poznávali jsme různá písmenka, určovali knihy
velké, malé, tlusté, tenké … Pak nám paní Benediktová četla poučný pohádkový příběh
„Chlapeček a nos“ z knihy Nezbedníci od Martiny Drijverové. Po přečtení jsme si s dětmi
povídali o čteném příběhu, o chlapečkovi, který si strkal prsty do nosu a vyrostl mu chobot.
Kniha se nám natolik líbila, že jsme si ji zapůjčili do školky. Další týden se děti seznamovaly
s abecedou, zkoušely se podepsat, rytmizovaly slova, hledaly rýmy, určovaly první hlásku ve
slovech.
Ve třídě Koťátek jsme si četli pohádku O Smolíčkovi. Zahráli jsme si divadlo a zároveň
jsme si povídali o jelenovi a Smolíčkovi. Děti si během celého týdne vybarvovaly obrázky
z pohádky, ze kterých jsme nakonec sešili obrázkovou knížku. Každý si mohl přinést z domova
svoji knihu, knížky jsme si prohlíželi, četli a povídali si, kdo tyto pohádky či příběhy zná. Děti se
učily poznávat rozdíly mezi knihami. Některé knihy jsou velké, jiné malé, některé silné, druhé
naopak tenké. Také jsme si pohráli s písmenky. Děti měly za úkol všímat si, jak vypadá první
písmenko jejich jména a najít úplně stejná písmenka. Tím jsme zjistili, že v naší třídě máme
několik dětí, jejichž jméno začíná stejným písmenem. Ve druhém týdnu jsme si zkusili vyrobit
papír z novin a barevných papírů. Při trhání papíru si děti procvičily jemnou motoriku a z nově
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vzniklého papíru si vytvořily krásné barevné záložky do knihy. I my jsme navštívili knihovnu
v ZŠ v Letinech, kde jsme si prohlédli dětské knihy.
Dne 28. 1. 2020 k nám přijela paní Petráňová, knihovnice z Blovic, která děti ve třídě
Sluníček seznámila s knihou Teta to plete od Ivony Březinové. S knihou budeme ve školce
pracovat, nakreslíme k ní obrázky, ze kterých pak uděláme výstavu v naší ZŠ před knihovnou.
Ve třídě Koťátek přečetla dětem paní Petráňová obrázkovou knihu Kocourek Matýsek od Vlasty
Hurtíkové. Příběh o kocourkovi Matýskovi jsme si další den zahráli jako divadlo a děti si jej
společně také nakreslily. Tato akce je zařizována a financována ve spolupráci s MAS Aktivios,
z. s. Přeštice. Do MŠ máme pozvanou autorku této knihy, která s dětmi bude o knize besedovat.
Václava Andělová a Hana Kotábová
Se skřítkem do Muzea v Blovicích
V úterý 11. 2. 2020 jsme jeli do Muzea do Blovic. Tato akce byla zařizována a
financována ve spolupráci s MAS AKTIVIOS, z. s. Přeštice. Už samotná cesta autobusem do
Blovic byla pro děti zážitkem. V muzeu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina vyráběla
skřítka z papíru. Děti skřítkovi nalepily barevnou čepičku, z proužků papíru složily harmonikové
ruce a nohy, dokreslily oči, nos, pusu, dolepily botičky.
Druhá skupina se vydala na prohlídku muzea. Nejprve si všichni prohlédli výstavu
modelů vojenských a dopravních letadel. Pak děti procházely jednotlivými místnostmi a
viděly, jak dříve žili bohatí a chudí lidé. Prohlédly si školní třídu, starodávnou kuchyni, salónek,
ložnici. V prádelně si zkusily prát na valše, točit kolem u mandlu. Dále se děti seznámily
s různými, už zapomenutými řemesly. Obě skupiny se po svačině vyměnily. Do školky děti
odjížděly spokojené, plné zajímavých zážitků.
Václava Andělová
Deník Anne Frankové
V pondělí 24. února navštívily naši školu členky činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni, paní
Apolena Veldová a paní Jana Kubátová, aby žákům 8. a 9. ročníku přiblížily knihu „Deník Anne
Frankové“. Jedná se o zápisky židovské dívky, která prožila dva roky během druhé světové
války v Amsterodamu - ukryta v zadním traktu domu, v němž měl původně firmu její otec. Na
malém prostoru zde žilo nejprve 7, později 8 lidí. Během našeho setkání se děti seznámily
s několika ukázkami z knihy a mohly si tak udělat představu o tom, jak složitá a nebezpečná byla
doba, v níž čtrnáctiletá Anne žila. Život v neustálém strachu z prozrazení vyžadoval od všech
velkou dávku odvahy, ale i tolerance a sebezapření. Kluci a děvčata zkoušeli označit na
fotografii dům, v němž Anna žila, na základě poslechu vymýšleli charakterové vlastnosti tatínka,
maminky i Peterových rodičů. Bára s Vaškem si vyzkoušeli dialog mezi rodiči Petera, který
probíhal v kuchyni během škrábání brambor. Bohužel úkryt byl v srpnu 1944 prozrazen a
všichni, kteří se zde skrývali, byli převezeni do koncentračních táborů. Válku přežil pouze otec
Anne. Po návratu získal deník, který si psala jeho dcera, a v roce 1963 ho vydal knižně. Kniha
se dočkala mnoha překladů a dokonce i filmového zpracování. I my se při hodinách literatury
k ukázce z Deníku dostaneme. Možná, že si ho do té doby někteří celý přečtou nebo alespoň
zhlédnou jeho filmovou podobu.
Mgr. Marie Milotová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2020
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Letinech na přelomu roku 2019 a 2020 byla
zaměřena především na připravované volby do orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
na všech stupních. V lednu 2020 se konaly volby ve sborech, v únoru na půdě okrsků, v březnu a
dubnu v rámci okresů a kraje a v neposlední řadě volby ústředního aparátu, které jsou plánované
na VI. celostátním Sjezdu v Brně v měsíci červenci 2020. Doposud však proběhly valné
hromady díky současné nákaze koronaviru pouze ve sborech a v okrscích. Další činnost
dobrovolného hasičstva v celé ČR je, až na činnost výjezdových jednotek, pozastavena do
odvolání. Naše základna pořádala Valnou hromadu 25. ledna 2020, jejímž jedním z hlavních
bodů byla právě volba nového výboru, revizora a člena Výkonného výboru OSH ČMS Plzeň-jih
na volební období 2020 - 2025. Část nového výboru se zapojila do přípravy, a hlavně do
realizace Valné hromady 12. okrsku Letiny konané dne 21. února 2020. Další akcí, již tradiční,
bylo pořádání hasičského plesu 1. února, na který navazoval dětský maškarní ples dne 22. února
2020 s velmi pěknou účastí. Poslední neděli v únoru byla uspořádaná exkurze pro mládež na
základnu Letecké záchranné služby a urgentní medicíny v Líních. Zatím poslední akcí byla
návštěva u našich přátel v obci Mittelpöllnitz ve SRN dne 7. března 2020 na základě jejich
pozvání a z důvodů prohlubování vzájemných vztahů, a hlavně převzetí jejich nové hasičské
techniky. Za náš sbor se zúčastnilo sedm členů našeho sboru.
V zimních měsících byly provedeny opravy na výjezdové technice, a to na vozidlech AVIE a
Peugeot.
Josef Zábran
NOHEJBAL V OKRESE PLZEŇ-JIH
Ve skončené loňské sezoně 2019 v okresním přeboru Plzeň-jih zvítězilo družstvo NO
Háje před ZCHP Bzí, SK Klatovy a SK Vodokrty. Okresní přebor se pořádal jako dlouhodobá
soutěž po patnácté a zúčastnilo se ho deset družstev. V soutěži působí družstva nejen z okresu
Plzeň-jih, ale i z Klatovska a Příbramska. Počet účastníků soutěže se stabilně pohybuje mezi 10 16 týmy, v posledních letech se počet snížil, ale úroveň má stále vysokou. Místní hráči to
dokazují i v konfrontaci s týmy z jiných oblastí a vyšších soutěží na letních turnajích.
Ve čtrnácti letech účinkování v této soutěži se našemu místnímu týmu ZCHP Bzí
podařilo získat dvě vítězství v soutěži (2016 a 2018), dále tři druhá a tři třetí místa. Za čtrnáct let
prošel tým svým vývojem. Od úplných začátečníků poskládaných z nadšenců, kteří klub založili
a spojovala je chuť se trochu hýbat, přes období doplnění týmu dorůstajícími mladými, kteří
vytvořili na tři sezóny i B tým, až po současnost, kdy soutěž hraje opět jen jeden tým. V něm,
kolem tří veteránů, hrají už i synové zakladatelů, kteří se stále více prosazují a mají velký podíl
na úspěších týmu. Velkým úspěchem pro oddíl je i přestup našeho odchovance Jiřího Knappa do
prvoligového týmu AC Zruč-Senec, kde je oporou týmu už několik sezón. Toto jsou nejlepší
výsledky našeho snažení, přivést mládež ke sportování a udržet její aktivitu, byť už na jakékoli
výkonnostní úrovni.
Koncem dubna měla začít další pro klub jubilejní patnáctá sezóna. Pokusíme se opět
výsledkově uspět a udělat tak radost sobě i našim několika fanouškům, kteří nás podporují při
zápasech.
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Nohejbal - Plzeň-jih přebor družstev 2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
NO Háje
ZCHP Bzí
SK Klatovy
SK Vodokrty
ČB Prádlo
NK Nebílovy
TJ Roupov
NO Kasejovice
NK Třemšín
D. Lukavice

Utkání

Výher

Remíz

Proher

Skóre

Body

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
7
6
5
4
3
2
0

1
3
2
3
1
3
2
3
3
1

1
2
3
3
6
5
7
7
8
12

59-19
53-25
51-27
45-33
37-41
37-41
36-42
31-47
29-49
12-66

23
19
18
17
13
13
10
9
7
1

Ivana a Tomáš Knappovi

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 17. června 2020.
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