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Spokojené, láskou naplněné
vánoční svátky,
v novém roce pevné zdraví,
hodně dobrých myšlenek,
mnoho chuti do práce
a více vzájemné úcty, tolerance
a porozumění
přejí všem spoluobčanům
starosta,
členové zastupitelstva
a redakční rada.
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
Obecní úřad Letiny mimo jiné:
- přidělil novostavbě rodinného domu paní Petry Hoblové na pozemku parc. č. st. 87 v k. ú.
Chocenický Újezd číslo popisné 50
- přidělil na žádost Ing. Marie Kubalíkové stavbě rodinného domu vzniklého přístavbou a
stavebními úpravami hospodářského objektu na pozemku parc. č. st. 41/2 v k. ú. Kbelnice číslo
popisné 40
- přidělil na žádost Martina Míky novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1282 v k. ú.
Svárkov číslo popisné 36
- přidělil novostavbě rodinného domu Miroslava a Dany Podzimkových na pozemku parc. č. st.
88 v k. ú. Chocenický Újezd číslo popisné 51
- zabezpečil sběry velkoobjemových odpadů a nebezpečných odpadů, spoluorganizoval sbírku
šatstva, lůžkovin, hraček, nádobí apod. Velké poděkování patří paní Janě Píckové, která věci na
Bzí pro Diakonii Broumov shromažďovala.
- administrativně zabezpečil volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019.
Průměrná volební účast byla 36 %, ale např. ve Svárkově byla 67,5 %. Nejvíce hlasů dostalo
hnutí ANO 2011 - 17,7 %, Občanská demokratická strana 15,3 % a KSČM 10,3 %, Česká
pirátská strana 8,4 % a ČSSD 6,9 %.
- připravil vítání nových občánků narozených od října 2017 do října 2018
- v září 2019 se zúčastnil součinnostního štábního cvičení vybraných orgánů krizového řízení
pod názvem ŠTÁB 2019
- průběžně zajišťuje výkon agendy veřejného opatrovnictví (ke dni 31. 3. 2019 měla obec 49
opatrovanců, ke dni 16. 12. 2019 53 opatrovanců)
- provedl ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni archivaci a skartaci dokumentů
- průběžně zajišťuje sociální pohřby (letos 16) a vymáhá za ně v dědickém řízení pohledávky
- povolil p. Luďku Makovému pokácení dvou dřevin (kaštanů koňských) na pozemku parc. č. st.
1/6 v k. ú. Chocenický Újezd
- připravil setkání důchodců dne 12. října 2019, ale z pozvaných asi 140 občanů v tak zvaném
důchodovém věku jich přišlo necelých 50
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- oznámila, že ode dne 28. 5. 2019 jsou v provozu nové samostatné webové stránky
www.zsamsletiny.cz
- předložila zřizovateli výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019
Krajský úřad Plzeňského kraje mimo jiné:
- provedl ve dnech 2. a 3. 5. 2019 přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
- během roku uskutečnil u obecního úřadu veřejnosprávní kontroly na úseku ochrany životního
prostředí, veřejného opatrovnictví, čerpání dotací poskytnutých v r. 2018
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
- provedl kontrolu obce na dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména
zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
Informace o územních, stavebních a vodoprávních řízeních řešených Městským úřadem Blovice
v tomto čísle novin neuvádíme z důvodu velkého rozsahu.
Zastupitelstvo obce Letiny se sešlo v roce 2019 na veřejných zasedáních dne 13. 2., 23. 4.,
30. 5., 7. 8., 6. 11. a 16. 12., mimo jiné schválilo:
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- uzavření smlouvy se Západočeským konzumním družstvem Plzeň o poskytnutí příspěvku ve
výši 34.000,- Kč pro prodejnu potravin č. 015 v Chocenickém Újezdě, na který přispěl Plzeňský
kraj dotací ve výši 30 000,- Kč v rámci programu „Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2019“
- udělení výjimky ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizaci, z počtu žáků pro
školní rok 2019/2020 při stávajícím počtu 7 tříd
- směnu pozemků parc. č. 292/31 a p. č. 292/54 oba v k. ú. Chocenický Újezd a p. č. 494/2, p. č.
591/15 a p. č. 599/9 všechny v k. ú. Kbelnice za pozemky v majetku Zemědělské společnosti
Komorno, a. s., p. č. 593/20, p. č. 279/47, p. č. 593/21, p. č. 597/12, p. č. 239/17 a p. č. 606/12
vše v k. ú. Letiny a poz. p. č. 591/5 v k. ú. Kbelnice
- účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Letiny za r. 2018
- účetní závěrku obce Letiny za rok 2018 vč. inventarizační zprávy k 31. 12. 2018 a závěrečný
účet obce Letiny za rok 2018 bez výhrad
- zvýšení měsíční úhrady za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole ZŠ a MŠ Letiny na
400,- Kč za 1 dítě a měsíc
- dodavatele energií (elektřiny a zemního plynu) pro rok 2020 - 2021 spol. Manta Energy s. r. o.,
IČ: 07198205, se sídlem v Praze
- pronájem části pozemku parcelní č. 389/1 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 5,2 m² Janě
Semelkové, bytem v Plzni
- pronájem části pozemku parc. č. 553/4 v k. ú. Letiny o výměře cca 4 m2 spol. Radynet s. r. o.,
IČ: 02757125, se sídlem v Nezbavěticích a záměr umístění stožáru pro přenos dat
- opravu místní komunikace - Letiny „Na Dražkách“, kterou finančně podpořil Plzeňský kraj
- prodej pozemku parcelní č. 56/1 v k. ú. Letiny o výměře 99 m² za celkovou cenu 8.080,- Kč
manželům Mihu a Marii Mocanu, Letiny 31
- směnu pozemků v majetku obce Letiny: parc. č. 243/15, p. č. 243/40, p. č. 414/2, p. č. 502/2, p.
č. 521/1, p. č. 521/3, p. č. 521/29, p. č. 521/44, p. č. 521/50, p. č. 521/51, p. č. 529/6, p. č.
529/19, p. č. 529/22, p. č. 532/23, p. č. 532/12, p. č. 532/16, p. č. 610/1, p. č. 612/30 - vše v k. ú.
Letiny o celkové výměře 3 658 m² za pozemky manželů Ing. Miloše a Květoslavy
Matouškových, bytem v Praze: parcelní č. 521/45, p. č. 521/11, p. č. 528/11, p. č. 558/52, p. č.
558/53 a p. č. 608/9, vše v k. ú. Letiny o celkové výměře 3 679 m²
- vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku „Letiny - Výstavba hasičské zbrojnice“
- prodej pozemku parcelní č. 85/26 v k. ú. Letiny za cenu 23.440,- Kč Josefovi a Šárce
Zábranovým z Letin
- rozpočet obce na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021 - 2023
- rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 - 2023
- dotování vodného v r. 2020 pro domácnosti částkou 3,- Kč/m³
- rozpočtové opatření č. 1/2019 - č. 9/ 2019
a další běžné smlouvy a dodatky, jejichž plnění zajišťuje činnost úřadu, správu majetku a
zákonné povinnosti obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz plastů poslední středu v měsíci dne 25. 12. 2019 neproběhne, náhradní vývoz se uskuteční
ve středu 8. ledna 2020. Další svoz bude v řádném termínu 29. 1. 2020.
Čtvrteční vývozy komunálního odpadu proběhnou beze změny (26. 12. 2019 a 2. 1. 2020).
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Změny v jízdních řádech autobusů od 15. 12. 2019
Na autobusové lince č. 450602: Blovice - Letiny - Žinkovy, Březí byl přidán nový spoj - odjezd
ze Skašova do Blovic v 12:52 hod. ze Skašova do Blovic a v 11:42 hod. z Blovic do Skašova;
z Blovic do Skašova pojede pouze spoj v 15:42 hod. se zajížděním na Bzí a do Chocenického
Újezda (spoj s odjezdem 15:55 z Blovic byl zrušen)
Na autobusové lince č. 450669 Letiny - Řenče - Plzeň byly posíleny spoje, např. odjezd z Plzně
do Letin v 10:13 hod. nebo 14:13 hod., odjezd z Letin do Plzně v 5:15 hod., v 15:00 hod. a ve
dnech školní výuky ve 14:00 hod.

Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v souladu s OZV č. 3/2015 a ze psů v souladu s OZV
č. 2/2018 je možné hradit v kanceláři obecního úřadu od 6. 1. 2020.
Výše poplatku za odpady činí stále 650,- Kč za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu nebo
nemovitost, ve které není nikdo k pobytu hlášený. Splatnost pro osoby s trvalým pobytem je
do 29. 2. 2020, pro majitele ostatních nemovitostí do 30. 4. 2020. Známky na popelnice
k okamžitému vyzvednutí budou na úřadu k dispozici jen do konce února 2020, od 1. 3. pouze
po objednání.
Výše poplatku ze psů činí 50,- Kč za prvního psa, 75,- Kč za každého dalšího psa. Splatnost
poplatku do 31. 3. 2020.
Úhradu místních poplatků je možné provést bezhotovostním převodem na běžný účet obce
č. 4221361/0100 s uvedením poplatníka nebo nemovitosti a následně dohodnout způsob předání
známek na popelnici a pytlů na sběr plastů.

ZŠ A MŠ LETINY
Školní výlet 1. stupně
Dne 15. 5. 2019 naše škola pořádala pro 1. - 5. ročník školní výlet. Navštívili jsme
Sladovnu v Písku a Krokodýlí ZOO v Protivíně. Odjížděli jsme autobusem od školy v 8 hodin.
Cesta trvala hodinu a půl.
Ve Sladovně jsme se zúčastnili dvou programů. V expozici Góól jsme dostali informace
o historii fotbalu a pak jsme se věnovali tréninku. Cvičili jsme stabilitu, střelbu, taktiku.
Rozdělili jsme se do družstev, vymysleli jsme jejich jména a pod vedením pana trenéra odehráli
turnaj. Po svačině a čokoládě z automatu nás čekal další program. Expozice Mraveniště se
skládala z obřích dřevěných tunelů, prolézaček, schovávaček a mostů. Pořádně jsme se tam
vyřádili. Viděli jsme také mravenčí královnu a spoustu kukel. Od pana průvodce jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého ze života mravenců. Ve Sladovně jsme si také nakoupili suvenýry
a pomalu jsme se vydali k autobusu. Šli jsme po gotickém Kamenném mostě (říká se mu Jelení),
který je nejstarším dochovaným mostem v Česku, a dál jsme pokračovali při řece Otavě. Na
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jejím břehu stály velké sochy z písku. Autobus nás pak odvezl do Protivína. V Krokodýlí ZOO
jsme si prohlédli několik druhů krokodýlů z různých částí světa a vyslechli zajímavý výklad
průvodců. Jediné, co se nám tam nelíbilo, bylo velké horko. I tady jsme si koupili suvenýry a pak
už se vydali domů. Ke škole jsme dorazili kolem půl šesté.
Výlet se nám líbil, protože jsme si odnesli hezké zážitky a spoustu zajímavých informací.
Žáci 5. ročníku
Čtenářská gramotnost
Naše škola se zapojila do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II
pro území Blovicka a Přešticka, který je realizován Místní akční skupinou Aktivios.
Součástí tohoto projektu je i podpora čtenářské gramotnosti žáků základních škol.
Žáci 5. ročníku společně četli v hodinách českého jazyka knihu Ztraceni v čase autorky
Petry Braunové. Příběh Martina, který se při jedné bouřce najednou ocitl v roce 1924, byl pro
děti velmi poutavý. Sledovaly, jak si zvyká v neznámém čase a prostředí, seznamovaly se se
způsobem života v té době. S napětím čekaly, zda se hlavnímu hrdinovi podaří vrátit se do své
doby a ke své rodině, která mu tolik chyběla. A také poznaly, jak důležité je přátelství a pomoc
druhých.
V rámci projektu jsme obdrželi nejen knihy Ztraceni v čase, ale také pracovní listy.
Společně jsme se učili pracovat s textem, zamýšleli jsme se nad obsahem každé kapitoly,
rozpoznávali jazykové prostředky a doplňovali ilustrace.
V úterý 28. 5. jsme v naší třídě přivítali milou návštěvu - autorku knihy Ztraceni v čase
paní Petru Braunovou. Žáci měli možnost zeptat se na vše, co je zajímalo. Co paní spisovatelku
inspirovalo k napsání této knihy, jak vůbec spisovatel pracuje, jak vzniká kniha, jak dlouho to
trvá, kdo je to ilustrátor, jak se do knihy dostanou ilustrace, kdo je nakladatel. Žáci se také
dozvěděli, jaké části má kniha. Víte třeba, co je například předsádka knihy, tiráž nebo špička?
Paní spisovatelku zase zajímalo, co žáky baví, co dělají ve volném čase nebo čím se chtějí stát.
Děkujeme paní Petře Braunové za pěkné zážitky nad knihou i při besedě a všem, kteří se
na projektu podílejí.
Mgr. Milada Plachá
Co se děje v trávě
Co se děje v trávě? Dozvíte se hravě, jste-li žákem skupiny ZŠ a MŠ Letiny!
Přesně tak se jmenoval projekt organizovaný ve spolupráci se skupinou MAS Aktivios a
spolkem Ametyst Plzeň. Členky Ametystu navštívily naší školu třikrát, aby se mohly věnovat
všem dětem podle věku. A kde akce proběhla? Přece vážně V TRÁVĚ!
Po krátkém povídání o rostlinách, zvířatech, vzduchu, vodě a půdě jsme se pustili do
práce. Na louce, která se neseká několikrát do měsíce je možné najít velmi mnoho druhů
jednoděložných rostlin, což jsou hlavně trávy, mnoho barevně kvetoucích rostlin a spoustu
malinkých živočichů včetně různých druhů hmyzu.
Víte, co je smýkačka? Brouček se v ní nezmačká…
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Členky Ametystu měly zajímavé pomůcky, atlasy a potřeby pro založení herbáře, smýkačky
k lapání hmyzu. Většina dětí se ráda s chutí zapojila do připravených aktivit.
A co si děti z projektu odnesly? Snad poznatky o provázanosti vývinu hmyzu a
kvetoucích rostlin. Aby hmyz tak dramaticky nemizel z přírody. Snad zjištění, že louka může být
zajímavá, i když její porost má více než jeden centimetr. Vážně oplývá značnou biodiverzitou =
biologickou rozmanitostí.
A právě její zachování je tak důležité pro zachování rovnováhy na Zemi.
Ing. Zuzana Mojrová
Den Slabikáře
Rok se s rokem sešel a naši prvňáčkové už zvládli všechna písmenka, čtou si svoji první
knížku, umí se podepsat, počítají do dvaceti - prostě za deset měsíců dokázali spoustu dalších
věcí.
Ve středu 12. června jsme tedy uspořádali besídku pro rodiče - Den Slabikáře.
Připravovali jsme se na ni celé druhé pololetí. A co mohli rodiče vidět? Písničky, tanečky,
básničky
o písmenkách, pohádky O veliké řepě, O koťátku, které zapomnělo mňoukat a pohádku Budka,
krátkou scénku Žáby ve škole a mnoho dalšího. Během programu každý přečetl krátký úryvek ze
Slabikáře nebo ze své knížky.
Nejen rodiče, ale i prarodiče mohli být - a jsou - pyšní na svoje děti a vnoučata, na to, jaký
pokrok děti udělaly. Odměnou prvňáčkům byl bouřlivý potlesk a od paní učitelky krásná knížka
jako vzpomínka na tento den.
„Dobré vzpomínky jsou jako přívěsky. Každá je výjimečná. Sbíráš je jednu po druhé a
pak se jednoho dne ohlédneš zpět a zjistíš, že z nich máš celý pestrobarevný náhrdelník.
Když si vezmeš na cestu knížku, stane se něco podivuhodného: začne shromažďovat tvé
vzpomínky. Později ji stačí jen otevřít a ty budeš zase tam, kde sis z ní poprvé četla. Všechno se
vrátí už s prvními slovy: obrazy, vůně, zmrzlina, kterou jsi při čtení jedla... Věř mi, knihy jsou
jako mucholapka. Na ničem neulpívají vzpomínky tak dobře jako na potištěných stránkách.“
Hodně štěstí, prvňáčkové..........
Mgr. Hana Alblová

Máme novou družinu
Téměř celá školní družina se proměnila k nepoznání! Bylo nutné nahradit staré úložné
prostory, a tak jsme se s panem ředitelem rozhodli pro dvě nábytkové sestavy k uskladnění všech
nezbytností, jako jsou hry a hračky, knihy a časopisy, sportovní pomůcky a věci určené
k venkovnímu hraní. Stavebnice je uložena v nových boxech a výtvarné potřeby dostaly
samostatné místo v podobě speciální skříňky pro ně určené.
Některé lavice jsme zaměnili za lichoběžníkové pracovní stoly, které mezi sebou
umožňují určitou variabilitu v rozmístění. Ke stolům přibylo dvanáct nových židliček. Barvy
jsem volila v pestré paletě, ale zároveň jsem se snažila o určitou barevnou sladěnost, která se
promítá v bukovém materiálu a převládajících odstínech zelené a žluté.
Chodba školní družiny se změnila za pomoci pana školníka, barvy a perlinkové sítě.
Původní ping-pongový stůl byl nahrazen novější verzí, tak jako tabule. Obě umyvadla, včetně
obkladů se vyměnila již během prázdnin.
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Jako pomyslnou tečku jsme si s mojí kolegyní Lucií Krsovou připravily pro naše děti
překvapení ve formě malovaných postaviček Mickey Mouse a Minnie, kteří se zabydleli nad
skříňkami naproti tabuli, a v místě nad věšákem se uvelebila lesní zvířátka.
Jen je škoda, že se dodání nábytku prodloužilo, a tak se muselo vše doladit až během
školního roku, ale myslím si, že se proměna povedla a mám velkou radost z toho, že se
dětem nová družina líbí. Poslední větu bych ráda využila jako poděkování všem zúčastněným za
pomoc s realizací.
Bc. Vendula Kováříková
Noc vědců 2019 ZŠ a MŠ Letiny
Noc vědců 27. 9. 2019 také pro nás znamená vědecko-popularizační událost. Během
deštivého pátečního odpoledne jsme se stali na chvíli její součástí na náměstí v Blovicích.
Spojila mnoho lidí různého věku i zaměření, kteří se snaží pochopit fascinující svět vědy.
Ačkoliv motto letošního ročníku bylo „Šetrně k planetě“, návštěvníci mohli vidět a vyzkoušet si
celou řadu experimentů z celého spektra přírodních věd.
Žáci naší školy si připravili ukázky, informace a experimenty z počátků vědy samotné, ze
starověkého Řecka. Tam totiž všechno začalo! Vždyť dodnes se žáci učí Pythagorovu větu či
Archimédův zákon. Žáci sedmého ročníku se potýkali s různě hustými kapalinami a vyráběli
karteziánka. Žáci a žákyně devátého ročníku demonstrovali jednoduchost Pythagorovy věty. Kdo
sestavil správně puzzle, mohl si připomenout různé vědecké odkazy a přínos některých řeckých
vědců a filozofů - např. Démokrita, Aristotela a Hippokrata - pro lidstvo.
A jak je to vlastně s tou šetrností k naší planetě? Tím, že mladí lidé poznávají a prakticky
si zkoušejí přírodní jevy, uvědomují si pravou podstatu problému a chápou souvislosti
s nadužíváním přírodních zdrojů a přírody samotné. Nejen že chápou důležitost řešení problémů,
ale chtějí tyto problémy řešit. Je na nás všech (nejen na učitelích) ukázat jim správnou cestu.
Zvláštní poděkování patří SDH Letiny, které nám zajistilo dopravu dětí i pomůcek na
akci a zpátky. Děkujeme panu řidiči za následný rozvoz dětí domů, aby nezmokly.
Ing. Zuzana Mojrová
Oslava 40. výročí ZŠ a MŠ Letiny
Škola - slovo, se kterým se seznámí dříve či později každý z nás. Při jeho vyslovení se
někomu vybaví spolužáci, jinému oblíbení kantoři, ale i školní legrácky a průšvihy. V sobotu 5.
10. 2019 v 10, 00 hodin ožila školní budova v Letinech nevšedním ruchem. Tento den jsme
společně oslavili její 40. narozeniny. V Letinech se podle zápisů ve starých kronikách začalo
vyučovat už v roce 1719. Současná školní budova byla slavnostně otevřena 31. 8. 1979. První
hosté začali přicházet krátce po desáté hodině. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavky
žákovských prací, nahlédnout do tříd a zapojit se do aktivit, které zde byly připravené (pracovní
dílna, práce na interaktivní tabuli, jazykové kvízy, fyzikální a chemické pokusy). V hale školy
mohli zavzpomínat nad školními fotografiemi nebo si prohlédnout starou didaktickou techniku a
jiné učební pomůcky. Nechybělo ani občerstvení - káva, čaj, zákusky. Od 14 do 16 hodin
proběhlo společné setkání v tělocvičně. Zahájení se ujal pan ředitel Švolba a pak následovalo
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vystoupení předškoláků z MŠ a žáků jednotlivých ročníků. Písničky střídaly scénky, recitace a
tanečky. Ten, kdo si udělal čas a naši školu navštívil, určitě nelitoval. Na památku si hosté
odnesli záložku a ozdobený perníček. Na pomyslném narozeninovém dortu jsme společně
zapálili 40. svíčku. Popřejme letinské základce do další čtyřicítky hodně spokojených žáků, kteří
budou na svoji školu rádi vzpomínat, protože jak zaznělo během vystoupení dětí: „letinská škola
je malá, ale je naše a máme ji rádi.“
Mgr. Marie Milotová
Týden zdravých zoubků
Druhý týden v říjnu jsme si s dětmi povídali na téma ZDRAVÉ ZUBY a jaké potraviny
jsou zdravé a naopak. Aby měly děti představu, jak vlastně vypadá celý zoubek, vymodeloval si
každý několik zubů z modelovací hmoty, které jsme nechali do druhého dne ztvrdnout. Pak si
děti vyválely z růžové modelíny dáseň a zoubky do ní zasadily. Všem se „náhradní“ zuby
opravdu moc povedly.
Ve středu 9. října 2019 navštívila naši školku dentální hygienistka. Nejprve vyprávěla
dětem pohádku o klukovi, který jedl jen samé sladkosti a nečistil si zoubky. Proto šel
s maminkou do zubní ordinace, kde dostal borůvkový bonbon a ten mu obarvil modrou barvou
místa na zubech, kde měl velké nečistoty. Pomocí zubního kartáčku tyto nečistoty krásně
odstranil a naučil se správně svoje zoubky čistit.
Děti také dostaly malý borůvkový bonbon, který jim obarvil nejen zoubky ale i jazyk.
Všichni hned vzájemně zjišťovali, kdo má pusu nejvíc modrou. Poté se děti učily, jakým
způsobem si mají zoubky čistit. Zkoušely si kroužky pravou i levou rukou, jako když malují
sluníčko. Nakonec si v umývárně vyčistily zuby kartáčkem, aby měly zoubky zase krásně bílé a
hlavně zdravé.
Bc. Hana Kotábová
Písničkové čarování
V pondělí 11. 11. 2019 se zúčastnily děti z MŠ a děti z 1. a 2. ročníku hudebního pořadu
Písničkové čarování. Pan Luboš Hrdlička se změnil na kouzelníka Barnabáše a pomocí kouzel a
písniček s dětmi čaroval, zpíval a tančil. Děti si zazpívaly známé lidové písničky, pohybové
písničky a též zazněly melodie z pohádek. Vůbec nikomu nevadilo, že venku není zrovna
přívětivé počasí, protože uvnitř ve třídě MŠ bylo mile, útulno a veselo. Jako dárek děti dostaly
bonbónek očarovaný hůlkou Harryho Pottera.
Mgr. Hana Alblová

Halloween
Ve škole si připomínáme nejen české svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce, ale i svátky
v anglicky mluvících zemích, protože angličtina je také náš vyučovací předmět. Jedním z těchto
svátků je Halloween.
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Krátce z historie: Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den
před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat a
„koledují“ o sladkosti.
My jsme již dva týdny před koncem října v hodinách výtvarné výchovy a pracovních
činností malovali halloweenské obrázky, vyráběli strašidla a duchy, dlabali dýně. Vše jsme
vystavili na chodbách a v třídách 1. stupně. V hodinách matematiky, českého, anglického jazyka
a informatiky jsme řešili úkoly s halloweenskou tématikou. Nejstarší děti vše shromažďovaly do
skupinových portfólií.
Poslední den před podzimními prázdninami jsme přišli oblečeni do halloweenských
kostýmů. Přemístili jsme se do tělocvičny, kde jsme si už užívali halloweenských radovánek.
Paní učitelky a paní asistentky pro nás připravily spoustu soutěží, například lovení jablka,
namotávání bonbónů na niti, tvoření mumií, let na koštěti přes hory a doly, poznávání
„čarodějných“ bylin, skládání halloweenského říkadla, strefování míčku do strašidelného hradu.
Mezi jednotlivými soutěžemi jsme tančili, mohli jste vidět duchy, upíry, kostlivce, ježibaby a
mnoho mnohdy nepojmenovatelných postav. Nakonec jsme se dozvěděli, kolik bodů jsme za
celé dopoledne získali.
Moc jsme si celý den užili a těšíme se na další akce. To už bude Mikuláš a čerti, takže
buďte hodní!
Mgr. Hana Alblová

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI V LETINECH
Dne 27. 7. 2019 se na požární nádrži v Letinech uskutečnil již X. ročník rybářských
závodů pro širokou veřejnost. Příprava závodů začala již na jaře. Po zimě bylo třeba vyhrabat
listí, upravit okolí rybníku i přilehlý pozemek. Z WC bylo nutno vyhnat přezimující pavouky a
důkladně ho vyčistit. Také pergolu bylo třeba po zimě uvést do provozuschopného stavu. Honza
Havlíček sehnal pěkný bar a ten se podařilo do závodů nainstalovat. Dá se říct, že se osvědčil.
Další činnost je více méně opakující se - pravidelné sečení trávníku a úprava stromků a
keřů rostoucích kolem rybníku i na pronajatém pozemku. Velmi teplé jaro a následně i léto nás
přinutilo začít brzy s provzdušňováním vody v rybníce. Za toto patří velký dík rodině Martina
Sadílka, která se o to příkladně postarala.
Samotné zabezpečení závodů, spočívající v propagaci našeho spolku a závodů na
internetu, zajištění kvalitního občerstvení i obstarání pestré tomboly a hodnotných cen do závodu
se týkalo většiny aktivních členů spolku. Velký kus práce na tomto úseku odvedla Květa
Moťková s Janou Benediktovou, které si vzaly na starost tombolu. Občerstvení bravurně zvládly
Ivanka Baumruková s Jitkou Havlíkovou, Janou Havlíčkovou a Standou Jirkovským.
Všichni, kdo se na přípravě a realizaci závodů podíleli, mi dají jistě za pravdu, že to není otázka
jednoho víkendu. Jsme rádi, že jsme vše stihli včas, ke spokojenosti závodníků i hostů.
28 závodníků se utkalo v těchto kategoriích:
- první chycená ryba
Roman HLADÍK
(5 sec. po zahájení)
- největší chycená ryba
Vladislav KOHOUT
(kapr 60 cm)
Nejdelší míra ulovených ryb:
1. místo
Milan EDL
(celkem 1053 cm)
2. místo
Karel RADLER
(celkem1049 cm)
3. místo
Jiří VRABEC
(celkem 916 cm)
Celkem bylo uloveno 144 m 13 cm ryb všech druhů a velikostí.
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Žádná větší akce, která se nyní pořádá, se neobejde bez ochotných kamarádů a sponzorů.
Tímto bych chtěl poděkovat jmenovitě:
- panu Milanu Čmolíkovi, který celoročně spolupracuje s naším spolkem, pomáhá nám radami
při chovu, se zarybňováním a do naší soutěže věnoval ceny i věcné dary do tomboly
- panu Bc. Aleši Paterovi, Ing. Milanu Baxovi, Ing. Milanu Kůsovi, Michalu Vranému, Jitce
Láskové, Hance Sadílkové, Tomáši Seberovi, Josefu Zábranovi (Píkovi), Lukáši Brůhovi,
Daniele Kristové, Miloši Bambasovi za věcné ceny do tomboly
- rodinám členů rybářského spolku a našim sympatizantům, jejichž dárky nám umožnily
uspořádat hodnotnou tombolu, která měla jako hlavní cenu plynový gril. Věříme, že nám všichni
i nadále zachovají přízeň.
Dále mi dovolte vyjádřit dík členům našeho spolku, kteří se podíleli jak na přípravě, organizaci
tak i následném úklidu.
Doufám, že úsilí vynaložené jednotlivými členy bylo ze strany soutěžících, sponzorů,
diváků i fandů hodnoceno kladně a příští rok se při pořádání XI. ročníku sejdeme v hojném
počtu.
Za rybářský spolek Ing. Dušan Fryčka
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD VE SVÁRKOVĚ
Členky ZO ČSŽ ve Svárkově připravily pro děti lampiónový průvod. V sobotu 16. 11.
v 17 hodin se na návsi sešlo 22 dětí v doprovodu dospělých a všichni se vydali na procházku
setmělou obcí. Součástí byla i stezka odvahy, která vedla přes dvorek u Marcinů. Někteří šli
sami, s některými museli rodiče. Odvahu děti projevily ještě jednou, když ve tmě sahaly do
krabice, kterou hlídala lebka a chechtavá lucerna. Odměnou pro odvážlivce bylo čokoládové
vajíčko Kinder Surprise a džusík. Nechybělo ani občerstvení - káva, čaj, trdelník či linecké
v podobě uřezaných prstů. Po příjemně stráveném podvečeru jsme se rozešli s příslibem, že se na
lampiónovém průvodu příští rok zase setkáme.
Marie Milotová
ZAČÁTEK ADVENTU VE SVÁRKOVĚ
Slovo advent překládáme do češtiny jako příchod. Je to čas krátkých dnů, tmavých
večerů, mystiky, tajemna a pro děti doba čekání na Ježíška. Už tradičně se na začátku adventu
rozsvítí v řadě českých měst a vesnic adventní strom. U nás ve Svárkově se rozzářil 30. listopadu
v 17 hodin. Zapálené prskavky, vůně svařeného vínka pro dospělé a teplého čaje pro naše
nejmenší - to vše dokreslilo sváteční atmosféru nadcházejících předvánočních dní. Stalo se už
tradicí, že děti dostávají malý dáreček - letos to byl adventní kalendář. Protože počasí nebylo
příliš vlídné, pospíchali jsme do místnosti bývalé Jednoty, abychom se společně pobavili. Při
dobrém jídle a pití čas letěl jako voda. Ani jsme se nenadáli, přehoupla se půlnoc a začala první
adventní neděle. Příště se společně sejdeme o Vánocích, abychom si zazpívali koledy v naší
vyzdobené kapličce na návsi.
Marie Milotová
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POZVÁNKY
Vánoční bohoslužby ve farnosti Blovice 2019 / 2020
24. prosinec 2019 - úterý Vigilie Narození Páně
Blovice
2200 Půlnoční mše svatá
Letiny
2400 Půlnoční mše svatá
25. prosinec 2019 - středa Slavnost Narození Páně
Blovice
1000 Mše svatá
Řenče
1145 Mše svatá
26. prosinec 2019 - čtvrtek Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Blovice
1530 Zpívání u Jesliček
27. prosinec 2019 - pátek Svátek sv. Jana Evangelisty
Blovice
1815 Poutní mše svatá
28. prosinec 2019 - sobota Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Blovice
1700 Mše svatá
29. prosinec 2019 - neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
31. prosinec 2019 - úterý Zakončení občanského roku
Blovice
1815 Mše svatá
1. leden 2020 - středa Slavnost Matky Boží Panny Marie
Blovice
1000 Mše svatá
Letiny
1145 Mše svatá
5. leden 2020 - neděle Slavnost Zjevení Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Řenče
1500 Mše svatá
12. leden 2020 - neděle Svátek Křtu Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
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Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 20. března 2020.
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