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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané.
Rok 2018 je téměř u konce. Rok, který byl bohatý na stavební
činnost v našich obcích, rok, ve kterém se také konaly volby do
obecního zastupitelstva. Děkuji všem, kteří k volbám přišli a projevili
nám důvěru. Často přemýšlím, jak se za ty roky změnil přístup lidí ke
společným záležitostem. Mnozí hájí jen svůj zájem, nechtějí slyšet jiný
názor a nevidí souvislosti. S novými a staronovými zastupiteli chceme
pracovat pro všechny a pokračovat v rozdělané práci.
V neposlední řadě bych rád poděkoval všem těm spoluobčanům a
návštěvníkům Letin, kteří trpělivě snáší stavební práce na rekonstrukci
průtahu obcí, budování chodníků a parkovacích míst.

Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků,
úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví,
kapku štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jaroslav Vraný
starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
Obecní úřad Letiny
- přidělil novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. st. 59 ve Svárkově majitelů Jiřího a
Evy Kůstových číslo popisné 35
- povolil kácení jednoho dubu na pozemku p. č. 55/2 v k. ú. Bzí majiteli p. Františku Ryšánkovi
- zabezpečil konání voleb do zastupitelstva obce, spolupořádal sběr nebezpečného odpadu
- dne 25. října 2018 byla v Letinech v předvečer oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československa po slavnostním setkání občanů a žáků základní a mateřské školy u pomníku
padlých a lampiónovém průvodu obcí vysazena lípa a pod ní uložena schránka se vzkazem
budoucím generacím
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- předložila zřizovateli výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která byla projednaná
pedagogickou radou dne 1. 10. 2018 a schválena školskou radou dne 4. 10. 2018
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- projednal návrh územní studie krajiny ORP Blovice
- vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
„rozšíření parkoviště firmy FCT electronic czech s. r. o.“ na pozemku parc. č. 81/125 a 81/124
v k. ú. Letiny
- vydal územní rozhodnutí pro Josefa a Janu Hoblových na umístění stavby výměny stávajícího
oplocení a realizace nového oplocení u rodinného domu Letiny 133
- vydal pro JUDr. Zdeňka Terče společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru na novostavbu rodinného domu vč. jímky na vyvážení na pozemcích st. p. č.
14, parc. č. 34/1 a parc. č. 1073 v k. ú. Svárkov
- zahájil společné územní a stavební řízení na žádost spol. CRICKET GROUP s. r. o. se sídlem
Březí 38 na stavbu „bourárna a balírna masa farma Svárkov“ na pozemcích parc. č. 1354, p. č.
1359 a p. č. 1349 v k. ú. Svárkov
- povolil na žádost společnosti STRABAG a. s., úplnou uzavírku silnice č. II/117 v průjezdním
úseku od křižovatky se silnicí III/117 55 po křižovatku pod obecním úřadem v termínu do 31. 5.
2019 a stanovil přechodnou úpravu provozu na těchto úsecích silnice
odbor životního prostředí
- vydal rozhodnutí o povolení stavebního záměru JUDr. Zdeňka Terče na stavbu vrtané studny
na pozemku parc. č. 34/1 v k. ú. Svárkov o maximální hloubce 30 m a průměru hloubení 219 a
191 mm a vydal povolení k nakládání s podzemními vodami
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
- zveřejnil informaci vlastníkům lesa s výzvou o zintenzivnění činnosti v ochraně lesa proti
poškození smrkových porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Informace pro určování
kalamitního stavu hmyzích škůdců a základní metody kontroly a ochrany jsou k dispozici na
obecním úřadě, úřední desce a ve vývěskách v jednotlivých obcích.
Mikroregion Úslava
- uspořádal dne 20. 9. 2018 valnou hromadu svazku obcí v Blovicích, na které mimo jiné
zhodnotil aktivity a projekty v uplynulém období 2014 - 2018
- uspořádal valnou hromadu svazku obcí dne 6. 12. 2018 ve Zdemyslicích, na které bylo zvoleno
nové představenstvo, dozorčí rada, schválen plán činnost na r. 2019 a projednán návrh rozpočtu
na r. 2019
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Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Letiny
Ve volbách, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, kandidovala pouze jedna strana, a to
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Z devíti kandidátů si voliči vybrali sedmičlenné zastupitelstvo:
Jméno a příjmení
zvoleného člena zastupitelstva Počet hlasů
Jaroslav Vraný
212
Ing. Milan Kůs
179
Václava Kašparová
164
Jiří Plachý
161
Vladimír Česal
143
Bc. Aleš Patera
133
Otakar Böhm
157
Náhradníky jsou: Lukáš Běl a Stanislav Jirkovský
Celkový počet voličů v pěti volebních okrscích: 562
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 277
Celkem odevzdaných platných hlasů: 1311
Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Letiny proběhlo dne 29. 10. 2018
schválilo:
- vykonávání všech funkcí v zastupitelstvu jako neuvolněných
- zřízení finančního výboru o počtu 3 členů a zřízení kontrolního výboru o počtu 3 členů
- měsíční výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a způsob jejich vyplácení
- pověřeného zástupce obce do Mikroregionu Úslava p. Vraného a jeho zástupce Ing. Kůse
- zastupitele oprávněné přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství p. Vraného a Ing.
Kůse
- místo a čas konání sňatků (každou sobotu v době od 11 do 15 hod.)
zvolilo:
- starostu p. Jaroslava Vraného
- místostarostu Ing. Milana Kůse
- předsedu finančního výboru Václavu Kašparovou
- předsedu kontrolního výboru Otakara Böhma
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Letiny dne 14. 11. 2018 a dne 3. 12. 2018
mimo jiné schválilo:
- členy finančního výboru Jiřího Plachého a Soňu Janotovou-Faloutovou
- členy kontrolního výboru Bc. Aleše Pateru a JUDr. Josefa Plachého
- pronájem nebytových prostor hostince Pod Lípou, Letiny 20, společnosti INSIA servis s. r. o.
- koupi pozemku parc. č. st. 38 v k. ú. Letiny vč. stavby za cenu 200.000 Kč
- bezúplatné poskytnutí zámkové dlažby z chodníků v Letinech pro zpevnění ploch u prodejny
a hostince Lesna v Chocenickém Újezdě
- zadání vypracování projektové dokumentace na novostavbu hasičské zbrojnice atelieru Ing.
arch. Radka Dragouna a Ing. Jakubu Chvojkovi, Zábělská 853/46, Plzeň
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „II/117 Letiny-průtah“ o prodloužení
termínu k dokončení stavby do 31. 5. 2018
- uzavření dohody mezi Obcí Letiny s firmou Strabag a. s., o opravách místních komunikací,
po kterých byla vedená objížďka stavby průtahu
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INFORMACE OÚ
PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
pro rok 2019 bude probíhat
v kanceláři Obecního úřadu Letiny
od 14. ledna do 27. února 2019.
Výše místního poplatku zůstává stejná,
tj. 650,- Kč/osobu s trvalým pobytem nebo
nemovitost, kde není nikdo k pobytu hlášen.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
se koná ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 17,00 hod.
v hostinci Pod Lípou
V programu budou projednány rozpočty obce
a ZŠ a MŠ na r. 2019, rozpočtové výhledy aj.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
ParaPoložka
graf

1032
2141
2310
2321
2321
3314
3429
3612
3613
3631
3632
3632
3639
3725
6310

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1361
1381
1511
2111
2112
2132
2132
3121
2111
2132
2324
2139
2324

2324
2141
4111

2018
schválený
rozpočet

PŘÍJMY
daň z příjmu FO - ze závislé činnosti
daň z příjmu FO - z SVČ
daň z příjmu FO - z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv. osob za obec
daň z přidané hodnoty
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitosti
příjmy z obecních lesů
příjmy z prodeje zboží
nájem vodárna
nájem ČOV
odpad. vody - pořízení přípojek
zápisné knihovna
příjmy - koupaliště
nájemné bytové
příjmy nebytové - prodejna, hostinec
veřejné osvětlení - elektřina
pronájem hrobových míst
pohřebnictví – soci. pohřby, dědictví
příjmy z pozemků (pronájem,
prodej)
sběr a svoz odpadu (EKO-KOM)
úroky
neinv. přijaté transfery z VPS SR
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2018
očekávané
plnění

2019
návrh

2 100 000
65 000
190 000
2 100 000
399 000
4 000 000
440 000
12 000
16 000
45 000
800 000
0
0
6 000
50 000
30 000
500
0
20 000
50 000
0
0
88 000
150 000

2 400 000
50 000
225 000
2 100 000
103 360
4 400 000
425 000
12 500
18 000
50 000
800 000
2 000
13 780
6000
50 000
110 000
800
36 500
20 000
135 000
13 500
1 500
120 000
151 000

2 400 000
50 000
230 000
2 100 000
155 000
4 500 000
440 000
12 500
18 000
50 000
800 000
0
0
6 000
50 000
0
700
2 000
20 000
56 000
0
450 000
96 000
150 000

85 000
1 000
0

85 000
1 000
262 650

85 000
1 000
0

4112 neinv. přijaté transf. ze stát. rozp.
4122 neinv. přijaté transfery od krajů
4213 inv. přijaté transfery ze stát. fondů
CELKEM

Paragraf
1014
1031
2212
2292
2310
2321
3113
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3729
3745
4359
5212
5512
5512
6402
6409
6112
6171
6310

VÝDAJE
útulek Borovno
lesní hospodářství
silnice
dopravní obslužnost
pitná voda
odpadní vody
ZŠ - provozní náklady
- dotace na výjimku
knihovnictví
kroniky
výdaje na obnovu místních kult. památek
sdělovací prostředky - poplatky, rozhlas
obecní noviny
kulturní záležitosti - SPOZ, ČSŽ
tělovýchovná činnost - kopaná, nohejbal
dětská hřiště - kontrola
ost. zájmová činnost - koupaliště, hřiště
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komun. služby a územní rozvoj
odpadové hospodářství
ost. odpadové hospodářství
ost. nakládání s odpady (kompostéry)
péče o vzhled obcí
sociální služby - opatrovnictví
rezerva na krizové situace
požární ochrana obce - činnost, provoz
SDH - zajištění oslav, družstvo dětí
vrácení nevyužité dotace - volby
ost. činnost (SMO, mikroregion Úslava)
zastupitelstvo obce
činnost místní správy a samosprávy celkem
obecné příjmy a výdaje z finan. operací
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0
0
0
10 647 500

2018
schválený
rozpočet
0
30 000
500 000
38 000
1 100 000
500 000
1 500 000
0
25 000
15 000
0
10 000
10 000
136 000
55 000
0
50 000
15 000
130 000
300 000
120 000
517 403
564 000
200 000
0
500 000
20 000
100 000
70 000
50 000
44 697
0
500 000
2 000 000
15 000

1 702 896
0
165 000
0
287 815
0
13 748 301 11 672 200

2018
očekávané
plnění
5 000
10 000
5 900 000
38 000
800 000
300 000
1 500 000
400 000
45 000
15 000
0
5 000
6 000
170 000
55 000
3 000
62 000
5 000
100 000
2 600 000
144 000
750 000
564 000
200 000
0
500 000
30 000
0
70 000
50 000
44 697
24 000
500 000
2 300 000
15 000

2019
návrh
5 000
30 000
2 000 000
38 000
800 000
400 000
1 400 000
0
30 000
15 000
20 000
10 000
10 000
70 000
55 000
5 000
50 000
10 000
100 000
250 000
120 000
580 962
564 000
200 000
110 390
500 000
50 000
100 000
70 000
0
145 448
25 000
600 000
2 000 000
20 000

6399
6115
6118

platby daní a poplatky obce
volby do ÚSC
volby prezidenta
CELKEM
Příjmy - výdaje : přebytek hospodaření
splátka úvěru

399 000
0
0
9 514 100
1 133 400
1 133 400

103 360
62 883
54 319
17 431 259

155 000
0
0
10 538 800

PODĚKOVÁNÍ PLZEŇSKÉMU KRAJI ZA DOTACE

Plzeňský kraj pomohl v loňském roce naší obci dvěma finančními dotacemi, letos jedním
finančním příspěvkem.
Z Programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2017 podpořil částkou 250.000 Kč
II. etapu výměny vodovodních šoupat v rámci projektu „Oprava vodovodní sítě-Letiny“.
Z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017
přispěl Plzeňský kraj částkou 200.000 Kč na akci „Odstranění havarijního stavu čerpací stanice
pitné vody v obci Letiny“. Celkové náklady na opravy budovy, elektrických rozvodů a
technologie činily 522.292,- Kč.
Letos byla za přispění Plzeňského kraje provedena „Nutná oprava budovy OÚ Letiny“.
Plzeňský kraj pomohl obci dotací z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2018 ve výši 165.000 Kč z celkových nákladů 237.208,40 Kč.
Děkujeme!
Státní fond životního prostředí České republiky poskytl v letošním roce obci dotaci ve výši
287.815,- Kč z Národního programu Životní prostředí. Za celkové stavební náklady 436.084,Kč byl vybudován nový hydrogeologický průzkumný vrt HJ 1/A pro budoucí zásobování
veřejného vodovodu. Včetně projektové dokumentace, administrace projektu a výběrového
řízení činily náklady na akci 482.064 Kč.
Děkujeme!
ZE ZŠ A MŠ LETINY
Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku i v naší škole
v Letinech. Věřím, že se všichni nemohli této chvíle dočkat, ale jak již bývá pravidlem, největší
událost to byla pro budoucí prvňáčky. I přes určitou nepřízeň počasí netrpělivě postávali před
školou. S určitou dávkou nervozity a očekávání se nám představili a stačili se „pochlubit“ i
svými krásnými novými aktovkami. Teď už zbývá jen popřát mnoho příjemných zážitků ve
školních lavicích a spousty nových kamarádů.
Úspěšné zahájení roku i jeho celý průběh přeji samozřejmě i všem ostatním žákům naší
školy. Svým kolegyním hodně trpělivosti a dobré nálady a rodičům shovívavost a nadhled při
„hodnocení“ výsledků svých dětí.
Mgr. Jiří Švolba, ředitel ZŠ a MŠ Letiny
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Indiánský rok
V letošním školním roce bude na 1. stupni naší ZŠ probíhat celoroční projekt s názvem
Indiánský rok, podtitul S Indiány za poznáním. Projekt má funkci motivační, propojuje učivo
jednotlivých předmětů v ucelený celek. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se
způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností, pocit
sounáležitosti s přírodou a lidmi, vytváření správného vztahu k přírodě, udržování přátelské
atmosféry v dětském kolektivu. Motto projektu: „Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při
prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“
Na začátku školního roku byly děti seznámeny s průběhem projektu a k indiánské
tématice se budeme pravidelně vracet. Každý měsíc bude mít svůj název.
Září je měsícem poznávání. Snažíme se nacházet nové přátele, žít po jejich boku a tím
pádem jim musíme umět naslouchat, respektovat je, promýšlet svá slova, neubližovat, být
dobrými kamarády. Motto měsíce září: „Uč se ovládat svá slova a chování, aby nikoho
nezranily.“
Naši malí Indiáni se již rozdělili do 6 indiánských kmenů a pojmenovali je. Máme tady
kmeny s těmito názvy: Čerokiové, Šošoni, Javapajové, Ajovové, Čangové, Šajeni. Každý si
vymyslel svoje indiánské jméno. Vyrobili jsme si i čelenky, na které si Indiáni budou postupně
přidělávat „orlí pera“, která si ale musí nejprve zasloužit splněním nějakého úkolu nebo hezkým
chováním, pomocí kamarádovi apod. První možnost budou mít již koncem září, kdy se bude
konat první indiánský den. Ale o tom už Vám příště napíše jeden z indiánských kmenů.
Mgr. Hana Alblová
Říjnový indiánský den
Dnes se vám představí indiánský kmen - Šošoni: Barevná duha, Velký medvěd, Vatanaj,
Měsíční sumec, Ohnivý orel, Ohnivá růže, Bílá tlapka, Ostrý bizon a Kočičí ouško.
Napíšeme vám o našem dalším indiánském dnu.
V pátek 26. 10. se sešly všechny děti v tělocvičně naší školy v rámci celoročního
projektu indiánských kmenů. Začali jsme naším rituálem - setkáním u ohně, písničkou a tancem.
Orlími pery bylo vyhodnoceno plnění úkolů během října. Měsíc říjen jsme nazvali měsícem
barev a padajícího listí.
Prvním úkolem bylo sepsání co největšího počtu pojmů, které nás napadnou, když
řekneme název barvy. Po splnění úkolu jsme porovnávali naše odpovědi. Například červená
barva nám připomíná srdce, lásku, krev, červánky, jablko, oheň, teplo, radost atd. Po
namáhavém přemýšlení jsme se museli posilnit a odpočinout, protože nás čekalo ověřování
vědomostí z prvouky a přírodovědy.
Prohlédli jsme si herbáře, opravdu se nám povedly, tak ještě jestli jednotlivé stromy
nebo keře poznáme. Mezi stromy, které jsme poznávali, byl například platan, jinan dvoulaločný
zvaný též gingo biloba, javor babyka (konečně si budeme pamatovat toto vyjmenované slovo) a
mnoho dalších. Tato činnost byla obodována a většina skupin získala plný počet bodů nebo se
zmýlila jen nepatrně.
Další tvoření byla výroba palety barev z vylisovaných různobarevných listů.
Náš kmen obdržel celkem 410 bodů.
Nakonec jsme se společně fotili a hodnotili dnešní den.
Šošoni
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Podzimní pečení
Nastal podzim a s ním i každoroční sklízení úrody. V našich sadech se letos urodila
spousta jablek a hrušek. Moštujeme, zavařujeme, pečeme....
I v naší třídě jsme se rozhodli, že si připravíme nějakou dobrůtku. Povídali jsme si o tom,
co všechno doma vaříme a pečeme. Objevili jsme mezi námi mnoho šéfkuchařů! Maminky se
určitě radují, když mají kolem sebe takové pomocníky.
Nakonec to vyhrál štrůdl. Donesli jsme si těsto, nastrouhaná jablíčka a různé přísady. A
tady nastal maličký problém. „Já tam nechci hrozinky!“ „No a já tam tedy rozhodně nedám
skořici.“ „Mňam, ořechy!“ Samozřejmě jsme se dohodli, utvořili jsme skupiny podle našich
mlsných jazýčků a dali se do práce. Vyváleli jsme těsto, naplnili, přidali jsme, co máme rádi a
„zabalili“. Dali jsme do trouby a čekali a čekali... Konečně bylo hotovo a mohli jsme začít
hodovat. Mňam, mňam, některým se dělaly boule za ušima, někteří si zbytky z naší hostiny
odnesli domů.
Těšíme se, že si zase něco uvaříme nebo upečeme. Třeba o Vánocích?
Kuchaři z 1. a 4. ročníku
V korunách stromů
V úterý 2. 10. „přiletělo“ do naší školky a k prvňáčkům a druháčkům divadlo Letadlo
s pohádkou V korunách stromů - Podzim. Podzim nám vykouzlí pestrou paletou barev zářivou a
svěží atmosféru. Povídali jsme si a zpívali o změnách v přírodě nejen s veverkou a
strakapoudem. Děti se rozloučily s vlaštovkami, opekly brambory v řeřavých uhlících,
zasoutěžily si ve sběru hub a vypustily krásné barevné papírové draky.
Představení děti odměnily bouřlivým potleskem. Už teď se těšíme na další díl - Zima,
se kterým k nám divadlo určitě zase přijede.
Mgr. Hana Alblová
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Beseda o animovaném filmu
Kdo z nás alespoň jednou nesledoval animovaný film? Asi každý už nějaký viděl. Ale
napadlo vás, jak takový film vzniká? Naši žáci už to vědí, neboť nás 16. 10. navštívil pan Cyril
Podolský - absolvent oboru animovaný film na Filmové škole ve Zlíně. Jako animátor se podílel
např. na večerníčku Králíci z klobouku nebo Pat a Mat. Jeho doposud největší autorskou prací je
večerníčkový seriál Krysáci, který vznikal šest a půl roku. Právě na loutkách Krysáků nám
postupně vysvětlil, jak vůbec animovaný film vzniká. To, že se na něm podílí scénárista, režisér,
výtvarník a řada dalších lidí, jsme věděli všichni, ale jaké množství práce a umu musí jednotliví
aktéři vynaložit, abychom nakonec mohli film vidět v televizi, si nikdo z nás představit
nedovedl. Nejčastěji se filmové rekvizity vyrábí z lipového dřeva a polystyrenu. Několik sekund
filmu se často natáčí i celý den. Zhlédli jsme ukázku z pilotního dílu Krysáků, která u dospělých
diváků úplně propadla. Nakonec se ale na obrazovku dostali a stali se velmi oblíbenými u dětí
v Čechách i v zahraničí. Jako důkaz nám pan Podolský pustil ukázku v cizím jazyce a my mohli
hádat, o jaký jazyk se jedná. Tipů bylo dost, ale ani jeden správný. Finštinu nepoznal nikdo
z nás. Kromě Krysáků jsme si prohlédli i loutky Šiflíka a Šuflíka z připravovaného seriálu
Strašidelný herbář. Zatímco v první části besedy jsme se seznámili se základními pojmy a
principy animace, ve druhé části přišly na řadu dotazy. Na závěr si někteří žáci ještě z blízka
prohlédli drobné rekvizity z večerníčků např. skleněnou lahvičku ze seriálu Pat a Mat,
malovanou truhličku či lžičku.
Mgr. Marie Milotová

Výrobní dílna ve svíčkárně Rodas v Plzni-Liticích
Ve čtvrtek 18. 10. jsme se vypravili do svíčkárny v Liticích na exkurzi a výrobní dílnu.
Moc jsme se těšili a naše očekávání nás nezklamalo.
Hned ráno se celý 1. stupeň vydal hledat autobus. To se nám podařilo a mohli jsme odjet.
Ovšem zanedlouho jsme museli čekat nějakou dobu v koloně mezi Přešticemi a Plzní. Někteří
z nás se obávali, zda vůbec dojedeme včas. Vše dobře dopadlo a my jsme jen s malým
zpožděním dorazili do cíle.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a začali vyrábět. Nejprve jsme dostali dvě bílé svíčky,
které jsme namáčeli do barevných politur a paní průvodkyně nám je ozdobila ozdobnou hmotou
Starwax. Moc se nám povedly, každá byla originál. Hned nato jsme si naplnili sáčky
koupelovými solemi s esenciálními oleji. Mohli jsme si vybrat ze sedmi druhů. Někteří vybírali
podle barvy, jiní podle vůně, ti starší se už zajímali, na jaké neduhy soli působí. Nakonec jsme si
odlili voskový zápich ve tvaru dýně. Jako odměnu za naše pěkné chování a šikovnost jsme
dostali malou halloweenskou svíčku. Následovaly ještě nezbytné nákupy a pak již cesta domů.
Výlet se vydařil a my doufáme, že nebyl poslední.
Mgr. Hana Alblová
Lampiónový průvod v Letinech
Podzim - doba dlouhých, často chladných a větrných večerů, ale i lampiónových
průvodů. U nás v Letinech se procházka s lampióny setmělou vesnicí už stala tradicí. Letos jsme
se sešli ve čtvrtek 25. října v 17 hodin u pomníku padlých. Protože si v tomto roce připomínáme
významné výročí - 100 let od vzniku Československa, zahájil naše setkání pan starosta Jaroslav
Vraný položením věnce a krátkým projevem, v němž vzpomenul významné mezníky v naší
novodobé historii. Přítomné pozdravil i ředitel základní školy Mgr. Jiří Švolba. Po krátkém
kulturním programu, který připravili žáci 6. a 8. ročníku, jsme rozsvítili lampióny a vydali se na
cestu po vesnici. Vzhledem k tomu, že v Letinech probíhají stavební práce na průtahu obcí,
nezamířil průvod tak jako každoročně ke škole, ale prošel okolo bytovek a firmy FCT Letiny
k in-line dráze. Zde jsme společně zasadili náš národní strom - lípu a pod její kořeny uložili
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láhev s informacemi o obci a obyvatelích. Mezitím už na prostranství vesele plápolal oheň, který
lákal hlavně ty nejmenší. Na stolcích byly připravené špekáčky a chleba. Občerstvení pro
účastníky průvodu zajistil Obecní úřad Letiny. Za chvilku se od ohniště linula vůně opečených
buřtíků, na kterých jsme si společně pochutnávali. Všichni si určitě užili příjemný podvečer
s kamarády a přáteli. A my už se můžeme těšit, že se za rok opět na lampiónovém průvodu
sejdeme.
Mgr. M. Milotová

Projekt „100 let republiky“
Ve středu 31. října 2018 na naší škole vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku Československa
soutěží. Od poloviny září se žáci 2. stupně začali připravovat na jednotlivá kola projektu. Na
nástěnce v hale školy se průběžně objevovaly zajímavosti z naší historie - významné události
(zaměřené na „osmičkové“ roky 20. století), významné osobnosti z oblasti politiky, kultury,
sportu.
Žáky čekaly také první společné třídní úkoly motivované právě číslem 100. Jako první úkol žáci
plnili při hodině tělesné výchovy: skočte do dálky 100 m - kolik k tomu budete potřebovat
skoků? Nejúspěšnější byli žáci 6. ročníku.
Druhému společnému úkolu - napište přání republice do budoucna v rozsahu 100 slov - se žáci
věnovali při hodině českého jazyka.
Vzájemná pomoc a spolupráce všech žáků ve třídě byla nutná i při posledním úkolu - vytvořte
plakát na téma 100 let republiky. Při hodinách výtvarné výchovy žáci vymýšleli a tvořili
společné dílo.
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Letinech se uskutečnil 26. října 2018 lampiónový průvod.
U památníku padlých starosta obce p. Jaroslav Vraný a ředitel školy p. Jiří Švolba položili věnec
a krátkými projevy připomněli význam vzniku samostatné republiky. Žáci školy přednesli
krátké pásmo básniček. Poté prošel průvod dětí s rozsvícenými lampióny částí obce až
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k prostoru u on-line dráhy, kde byla vysazena lípa. Do kořenů lípy jsme uložili lahev
s informacemi o obci - seznam členů zastupitelstva a výsledky voleb do obecního zastupitelstva
z října 2018, nejstarší a nejmladší občan, projekty uskutečňované v roce 2018, seznam a mapy
obcí Bzí, Kbelnice, Chocenický Újezd, Svárkov a Letiny, seznam zaměstnanců ZŠ a MŠ Letiny.
Akce byla zakončena opékáním vuřtů.
Celý projekt „100 let republiky“ vyvrcholil soutěží v tělocvičně školy. Během plnění
jednotlivých úkolů se vystřídali všichni žáci jednotlivých tříd, změřili si síly při různých úkolech
- znalostních (poznatky z historie, znalost slovenských výrazů), dovednostních (střelba
vlastnoručně vyrobeným papírovým míčem na branku, hod oštěpem do kruhu). Všechny soutěže
byly motivovány významnými mezníky naší historie, úspěchy vědců, sportovců apod. Zápolení
trvalo více než 2 hodiny. Vítězem se stali žáci 8. ročníku. Převzali si krásnou cenu - dort se
svíčkovou stovkou, který pro ně připravily kuchařky ze školní jídelny.
Mgr. Světlana Tomanová

Výlet do svíčkárny RODAS v Liticích (8. 11. 2018)
Ve svíčkárně RODAS v Liticích už jsme loni byli. Když jsme dětem řekli, že tam
pojedeme, radostně si povídaly o tom, jakou svíčku si domů vyrobí. Děti z malé třídy Koťátek,
které s námi ještě nebyly, se zase těšily na jízdu autobusem. I jízda autobusem je pro naše děti
zážitkem. S rodinou jezdí většinou jen autem.
Když se děti usadily společně se svými kamarády do autobusu a ten se s námi rozjel,
nadšeně pozorovaly okolí z okna. V Liticích ve svíčkárně měly děti o zážitky postaráno. Prvním
neplánovaným zážitkem bylo pozorování růžového prasátka na dvorku u svíčkárny. Uvnitř
u vchodu zase mohly pozorovat v teráriu agamu Huga.
Výroba svíček děti moc bavila. I malé děti se moc snažily, když namáčely svíčky do barevné
voskové lázně. Do malých sáčků si mohly nasypat koupelovou sůl podle svého výběru. Děti
vybíraly sůl podle barvy, vůně, podle jejího léčivého účinku - na rýmu, na uklidnění, na dobrou
náladu… Ještě si vykrajovátkem vykrojily malé voňavé mýdlo. Všechny dárky si opatrně
uložily do baťůžků a už vymýšlely, co si nechají pro sebe, co dají mamince, co tatínkovi. Ještě
v autobuse si povídaly o tom, že se jim na výletě líbilo a zjišťovaly, kdy a kam pojedeme příště.
Kolektiv mateřské školy
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Návštěva dětí z 1. třídy (15. 11. 2018)
Když chodíme se školkou na vycházky, školáci na nás občas mávají z okna. A tak jsme
je v listopadu pozvali k nám do herny Sluníček. Vždyť to ještě loni byli naši kamarádi a
některým dětem se po nich hodně stýská. Půjčily jsme jim naše hračky, děti nám povídaly
o škole. Společně si všichni chvilku pohráli, povyprávěli si své zážitky a vzájemně se užili.
Hodina společného hraní utekla jako voda. Některé děti si po odchodu školáků říkaly, že i oni už
se do školy těší.
Kolektiv mateřské školy
Jak jsme čekali čerty
Ne, že by se naše děti na čerty nějak moc těšily, ale na jejich příchod do školky jsme se
trochu připravit museli. Děti ve třídě Koťátek pekly s paní učitelkou Haničkou čerty a Mikuláše
z perníku. První den udělaly těsto, děti přisypávaly suroviny do mísy a míchaly nejprve
měchačkou, pak i pěkně rukama. A samozřejmě také ochutnávaly. Druhý den těsto vyválely
pomocí válečku, samy si vykrojily čerta nebo Mikuláše a odnesly jej opatrně na plech. Paní
kuchařky nám perníčky upekly dozlatova. Třetí den si děti samy perníčky krásně nazdobily
bílkovou polevou a odpoledne si je slavnostně odnesly domů.
Děti ve třídě Sluníček pekly čerty z kynutého těsta. Při jejich výrobě si ráno zadělaly těsto,
pojmenovávaly suroviny, které do těsta patří, každý si zkusil těsto prodělat vařečkou. Pak děti
pozorovaly, jak těsto kyne. Čerty si děti vyráběly z dlouhého válečku, ten zatočily, zakroutily,
přidaly další váleček jako ruce, menší váleček jako rohy. Místo očí děti zapíchaly voňavé
hřebíčky, jazyk udělaly z mandle. Hotové čerty si děti potřely rozšlehaným vajíčkem a poslali
jsme je do kuchyně paní kuchařkám upéct. Když jsme se vrátili z vycházky, čekali už na stole
upečení čerti a krásně voněli. Děti si je odnesly domů a druhý den vyprávěly, jak si na nich
s rodinou pochutnaly.
Také jsme poctivě odpočítávali dny, kdy k nám měli čerti s Mikulášem přijít. Naučili jsme se
pro ně čertovskou písničku a jednu společnou básničku.
Když nadešel ten správný den a čerti k nám přišli, děti se trochu bály, ale každý dokázal svůj
strach překonat. Děti statečně předstupovaly před Mikuláše a čerty a každý jim pověděl nějakou
básničku, nebo zazpíval písničku. Odměnou jim byl balíček dobrůtek. Balíčky jsme dětem
sestavili z mlsnot, kterými přispěli rodiče dětí. Poděkovat musíme také firmě FCT, Molex
company Letiny, která poslala dětem čokoládové Mikuláše. My jsme jako poděkování jejím
zaměstnancům vyrobili malé svíčky, které jsme osobně ve firmě předali.
Děti ze třídy Koťátek se na Mikuláše těšily a bály zároveň. Když Mikuláš, andělé i čerti vešli do
třídy, děti ztichly, čertů byla plná třída. Velkou odvahu ukázala Kačenka, která jako jediná řekla
sama básničku. Poté jsme společně zazpívali písničku a řekli připravenou říkanku. Mikuláš děti
pochválil a s pomocí dvou krásných andělů předal dětem dárkové balíčky plné dobrot a
čokoládové Mikuláše. Děti byly z balíčků nadšené.
Rádi bychom poděkovali paní učitelce a žákům ze ZŠ za krásné masky Mikuláše, andělů i čertů,
všichni vypadali jako z pohádky.
Kolektiv mateřské školy

AKCE SPOLKU SV. PROKOPA
12. 12. 2018 Zpívání koled s Českým rozhlasem od 18:00 hod. v Akciovém pivovaru Letiny
22. 12. 2018 Milan Benedikt Karpíšek - vánoční koledy od 18:00 hod. v kostele sv. Prokopa
5. 1. 2018 Strolenky Večer tříkrálový od 18:00 hod. v kostele sv. Prokopa
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI BLOVICE 2018/2019
24. prosinec 2018 - pondělí Vigilie Narození Páně
Blovice
2200 Půlnoční mše svatá
Letiny
2400 Půlnoční mše svatá
25. prosinec 2018 - úterý Slavnost Narození Páně
Blovice
1000 Mše svatá
Řenče
1145 Mše svatá
26. prosinec 2018 - středa Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Blovice
1600 Zpívání u Jesliček
27. prosinec 2018 - čtvrtek Svátek sv. Jana Evangelisty
Blovice
1700 Poutní mše svatá
28. prosinec 2018 - pátek Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Blovice
900 Mše svatá
Blovice
1800 Vánoční koncert
30. prosinec 2018 – neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
31. prosinec 2018 – pondělí Zakončení občanského roku
Blovice
1700 Mše svatá
1. leden 2019 - úterý Slavnost Matky Boží Panny Marie
Blovice
1000 Mše svatá
Letiny
1145 Mše svatá
6. leden 2019 - neděle Slavnost Zjevení Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Řenče
1500 Mše svatá
13. leden 2019 - neděle Svátek Křtu Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
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POZVÁNKY
Obec Letiny srdečně zve všechny občany
na tradiční vánoční setkání
u rozsvíceného stromu s koledami,
programem dětí z místní školy,
pouštěním lampiónů štěstí a občerstvením
v pátek 14. prosince 2018
od 17 hod. na návsi v Letinech

Základní škola a mateřská škola Letiny
Vás zve na vánoční program
ve čtvrtek 20. 12. 2018
O kocouru, kohoutu a kose
divadelní představení žáků 6. ročníku
od 16,00 hod. v tělocvičně
Vánoční besídka
od 16,30 hod. v hale

vánoční trh, občerstvení

Redakční rada Letinských novin přeje všem čtenářům
radostné Vánoce plné rodinné pohody,
do nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
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