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SLOVO STAROSTY

Slovo starosty

Vážení spoluobčané!

Z činnosti OÚ
a zastupitelstva

Rád bych vás chtěl informovat o připravovaných projektech, které nás
letos a v následujícím období čekají. Všichni, kteří bydlí podél „hlavní
silnice“ v Letinech, tzv. průtahu, již ví, že je v rámci plánované
rekonstrukce průtahu obcí připravovaná souběžná akce, a to uložení kabelu
nízkého napětí do země. Územní a stavební řízení právě probíhají. Tím se
střed obce zbaví nevzhledných sloupů s elektrickými dráty. K projektu
průtahu bude co nevidět vyhlášeno výběrové řízení a stále předpokládáme,
že část prací bude zahájena ještě letos na podzim. Oběma těmto akcím
bude předcházet pokračování výměny vodovodních šoupat k jednotlivým
nemovitostem. Na tento projekt jsme získali finanční dotaci z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 ve výši 250.000 Kč.
Bohužel se musíme připravit na to, že Letiny budou opět rozkopané.
Dobrá zpráva je, že naposledy. Pak se nám všem bude krásně jezdit po
nové asfaltce a bezpečně chodit po nových chodnících. V současné době je
situace taková, že maminky s kočárky a školáci se musí často vyhýbat
autům parkujícím na chodnících, podél cesty a kličkovat mezi
projíždějícími auty.
I v letošním roce jsme pro vás připravili víkendové sběry velkoobjemového a nebezpečného odpadu - podrobnosti se dočtete uvnitř ve
zprávách z obecního úřadu. Chystáme také kulturní akce. Příjezd
vojenských historických vozidel 6. 5., návštěvu německé družební vesnice
17. - 18. 6., tradiční pouť 2. 7., dětský den 26. 8., setkání důchodců 23. 9.,
podzimní vítání občánků.
Stále se nám nedaří zajistit šikovného člověka na sečení a úklid
travnatých ploch v Bzí a Chocenickém Újezdě. A do Letin zahradnici nebo
zahradníka, který by se staral o růže a živé ploty na veřejném prostranství.
Měl byste někdo zájem pracovat pro obec na dohodu? Dále bychom
potřebovali nájemce kiosku na koupališti. Záměr pronájmu je, zatím bez
úspěchu, zveřejněný již měsíc. Byla by škoda nechat kiosek v létě zavřený.

Rozpočet 2017
Informace OÚ
Životní výročí
Vítání občánků
Ze života
ZŠ a MŠ Letiny
Pozvánky

Těším se s Vámi na viděnou na některé akci a přeji krásné jarní dny.
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
PROSINEC 2016 - BŘEZEN 2017
Obecní úřad Letiny
- zajistil zpracování požadovaných statistických hlášení za r. 2016, např. údajů pro vodní bilanci
vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí, o produkci a nakládání s odpady
- zveřejnil výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2016
- povolil kácení p. Romanu Zeleníkovi, bytem Letiny 69, 1 smrku na pozemku p. č. 570/4 v k. ú.
Letiny; dále 1 vrby jívy pí Jaroslavě Kreuzerové, bytem Letiny 20 na pozemku parc. č. 571/6 k.
ú. Letiny a 10 dřevin (olší a vrb) pí Šárce Kybicové, bytem Letiny 19 na pozemcích p. č. 239/1,
239/11 a 239/12 v k. ú. Letiny
- přijal roční výkazy o knihovnách Letiny a Kbelnice za r. 2016 a přijal hlášení místních včelařů
o stanovišti včelstev
- přijal oznámení společnosti SEG s.r.o. z Plzně o provádění stavebních úprav stávajícího
napojení odběrných míst kabelovými rozvody na parcelách č. 76/12, 74/12 a 1238/13 v k. ú. Bzí
- zajistil zpracování variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Svárkova,
uspořádal další informativní schůzku s občany Svárkova za přítomnosti zpracovatele studie,
provozovatele vodovodu a kanalizace v Letinech a zaměstnanců odboru životního prostředí
- zajišťuje zpracování ročních zpráv o správě majetku opatrovanců za loňský rok
- krajskému úřadu byla zaslaná informace o počtu osob, u kterých obec zajišťuje výkon funkce
veřejného opatrovníka - ke dni 31. 3. 2017 to bylo 51 osob
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zaslala účetní rozvahu a výkaz zisku a ztrát vč. povinných příloh sestavených k 31. 12. 2016
- zajistila dne 19. 4. 2017 konání zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 oznámila konání zápisu dětí do mateřské školy dne 11. 5. 2017 a určila kritéria pro přijetí
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- zaslal oznámení o zahájení územního řízení na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„vrtaná trubní studna“ na pozemku st. p. č. 30 v k. ú. Svárkov ve vlastnictví Ludmily a Jaroslava
Vavrušových, Svárkov 27
- vydal pro spol. CRICKET GROUP s. r. o. rozhodnutí o umístění stavby „zastřešení hnojiště“
na pozemku parc. č. 1358 v k. ú. Svárkov, včetně dešťové kanalizační přípojky ze stavby a
vsakovací jámy na pozemku parc. č. 1350 v k. ú. Svárkov
- vydal nové rozhodnutí a umístění a provedení stavby „modernizace farmy Svárkov“ na
pozemcích st. p. 42/3, parc. č. 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361 a
1368 v k. ú. Svárkov pro stavebníka spol. Cricket Group s.r.o., Březí 38, Žinkovy.
- zaslal účastníkům výše uvedeného řízení výzvu k vyjádření k podaným odvoláním na stavbu
společnosti CRICKET GROUP s.r.o. „modernizace farmy Svárkov“, která podalo osm
účastníků stavebního řízení
odbor správní a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče
- vydal závazné stanovisko k provádění oprav hlavního a vedlejšího schodiště ke vstupu na
hřbitov, které se nacházejí v areálu kostela sv. Prokopa v Letinech (nemovitá kulturní památka
zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č. 18679/4-348)
odbor správní a vnitřních věcí, oddělení matrika
- provedl kontrolu a metodickou pomoc na úseku vedení matriční agendy u OÚ Letiny
odbor životního prostředí
- zaslal oznámení o zahájení řízení ve věci vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního
díla „vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 1282 v k. ú. Svárkov ve vlastnictví Martina Míky
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- zaslal oznámení o zahájení řízení ve věci vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního
díla „vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Letiny, který je ve vlastnictví Romana
Eršeka a Daniely Stočesové, oba bytem Letiny E 29
- vydal závazné stanovisko o udělení souhlasu s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 28 v k.
ú. Letiny ze zemědělského půdního fondu o výměře80 m2 z celkových 199 m2, v souvislosti se
stavbou „II/117 Letiny - průtah“
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický
- zaslal pokyny k účetní závěrce za rok 2016
- provedl dne 28. 3. 2017 přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
- průběžně zasílá metodické informace k výkonu státní správy na úseku matriky, evidence
obyvatel a ověřování
- dne 19. 1. 2017 provedl kontrolu u obecního úřadu na dodržování právních předpisů při
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku matrik, správního řízení matrik a
změny jména a příjmení dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. O výsledku kontroly vydal protokol, jehož závěrem je, že v kontrolovaném období
(r. 2015, 2016) byl výkon přenesené působnosti na úseku matrik zajišťován v souladu
s platnými právními předpisy.
odbor kontroly, dozoru a stížností
- zamítl stížnost 15 žadatelů na postup OÚ Letiny při vyřizování žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a postup OÚ Letiny potvrdil
Mikroregion Úslava
- informoval, že v letošním roce nebude žádný integrovaný projekt dotačního Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017. K návrhu na nákup ořezávací pily se
nepřipojilo potřebných 50 % obcí.
- společně s Mikroregionem Nepomucko připravuje setkání pro kronikáře obcí, které se bude
konat dne 6. 6. 2017 v kapli sv. Ondřeje v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích od 16:00 hodin.
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
- zaslaly ke zveřejnění informaci o celkovém vyúčtování všech položek, které byly promítnuty
do vodného za rok 2016, z předložené zprávy vyplývá, že cena vodného ve výši 30,- Kč/m3
včetně DPH byla vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá
skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům. Současně zaslaly návrh vodného
pro rok 2017, který bude projednán den 10. 5. 2017.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- zaslal informaci aktualizovanou k 1. 2. 2017 o seznamu nemovitých věcí - pozemků, u nichž je
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
V našich katastrech se stále jedná o 8 stran pozemků. Pokud se vlastnické vztahy nevyřeší do
konce roku 2023, propadnou pozemky státu. Seznam je k nahlédnutí na webových stránkách
nebo v kanceláři OÚ.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 22. 2. 2017
vzalo na vědomí:
- podání žádosti o finanční dotaci z Programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje
2017 na projekt „Oprava vodovodní sítě - Letiny“
- souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 1066/4 v k. ú. Svárkov
- souhlas se stavbou „Letiny, PJ, Kbelnice - VN“, výměna stožárů vysokého napětí
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- variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou v místní části Svárkov
schválilo:
- kupní smlouvu uzavřenou s Janem a Boženou Valtrovými na odkup pozemků pod čistírnou
odpadních vod a částí cesty parc. č. 234/2, parc. č. st. 287, parc. č. 235/2 a parc. č. 235/3 vše
v k. ú. Letiny o celkové výměře 753 m2 do majetku obce
- kupní smlouvu uzavřenou s Ing. Zdeňkou Peleškovou a p. Josefem Jandošem na odkoupení
pozemku parc. č. 220/19 v k. ú. Letiny o celkové výměře 414 m2 do majetku obce
- uzavření kupní smlouvy s Alenou a Jaroslavem Kastlovými z Chocenického Újezda na prodej
pozemku parc. č. 389/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Chocenický Újezd
- uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti v r. 2017
- uzavření licenční smlouvy s OSA ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním,
z. s., o veřejné hudební produkci
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu „Letiny PJ, průtah, kNN“: se společností ČEZ Distribuce, a. s., s Radkou
Vítkovou, s Janem Krombholzem, Jiřím Krombholzem, Sportovním klubem Letiny, z. s.,
k pozemku p. č. 192/6 v k. ú. Letiny, s Ladislavem Boříkem, s Jaroslavem a Marií Vraných,
s Ing. Milanem Kůsem a se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
- uzavření smlouvy s Plz. krajem o společném zadání veřejné zakázky „II/117 Letiny - průtah“
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních dotací: ČSŽ Letiny 10.000 Kč, ČSŽ
Svárkov 6.000 Kč, Rybářskému spolku Letiny 10.000 Kč, Sportovnímu klubu Letiny 50.000
Kč, Nohejbalovému klubu ZCHP Bzí 5.000 Kč a SDH Letiny 20.000 Kč
- neprodávat do odvolání pozemek parc. č. 407/36 v k. ú. Letiny
- rozpočtové opatření č. 1/2017
ROZPOČET OBCE LETINY PRO ROK 2017 SCHVÁLENÝ DNE 15. 12. 2016
PŘÍJMY

Kč
7 700 000
440 000
12 500
32 000
12 000
680 000
5 000
50 000
600
20 000
78 500
32 000
124 000
85 000
1 000
9 272 600

sdílené daně
poplatek za komunální odpad
poplatek za psy
odvod výtěžku z provozu loterií
správní poplatky
daň z nemovitosti
les pěstební činnost
odpadní vody - pořízení DM / přípojky
zápisné knihovna
nájemné bytové
nájemné nebytové
pohřebnictví
pronájem pozemků
sběr a svoz odpadu (EKO-KOM)
úroky
CELKEM
VÝDAJE
lesní hospodářství
silnice - údržba
- dopravní obslužnost

Kč
30 000
60 000
34 000
4

pitná voda - služby + obnova financ.vodovodů
odpadní vody - rozbory, kanalizace, ČOV
ZŠ - provoz vč. oprav
knihovnictví
kroniky
sdělovací prostředky - poplatky, rozhlas, noviny
kulturní záležitosti - SPOZ, ČSŽ
tělovýchovná činnost - kopaná, nohejbal
ost. zájmová činnost - koupaliště, hřiště
bytové hospodářství (revize)
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví - sociální pohřby
odpadové hospodářství - svozy
- poplatek Svazku obcí - nebezpečný odpad
péče o vzhled obcí
sociální služby (opatrovnictví)
komunální služby a územní rozvoj
požární ochrana obce
zastupitelstvo obce
činnost místní správy a samosprávy celkem
obecné př. a výdaje z finančních operací
vrácení nevyužité dotace z voleb
CELKEM
splátka úvěru (z finanční rezervy z minulých let)

1 200 000
500 000
1 400 000
20 000
13 000
20 000
60 000
55 000
50 000
5 000
60 000
250 000
60 000
750 000
14 000
650 000
20 000
1 883 162
70 000
460 000
1 500 000
20 000
88 438
9 272 600
1 133 401

INFORMACE OÚ
Informace o mobilních sběrech odpadů
Sběr velkoobjemového odpadu, který není nebezpečný (nábytek, koberce, rozměrný plast)
proběhne na tradičních stanovištích a v termínu
5. 5. - 8. 5. 2017 Letiny na horní zastávce ČSAD a na bývalém kluzišti
Svárkově před bývalou prodejnou.
12. 5. - 14. 5. 2017 Bzí u hasičské zbrojnice
Chocenickém Újezdě u bývalé hasičské zbrojnice
Kbelnici na návsi.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 20. 5. 2017 v době od 14,00 do 16,00 hod.
opět v hale Zemědělské společnosti Komorno v Letinech.
Vývozy popelnic v letním období:
modré známky 1x za měsíc - první čtvrtek v měsíci
žluté známky celoročně 1x za 14 dní a červené známky - kombinovaný svoz od 1. 4. do 30. 9.
žluté známky 1x za 14 dní LETNÍ (bez rohu) od 1. 5. do 31. 10. 2017:
Letiny a Chocenický Újezd čtvrtek sudého týdne
Bzí, Kbelnice a Svárkov čtvrtek lichého týdne
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
V prvních čtyřech měsících roku 2017 oslavili významné životní jubileum (70, 75, 80 a více let)
naši vážení spoluobčané
Marie Mosrová, Chocenický Újezd
Vlastimil Kuncendorfer, Chocenický Újezd
Ing. Jan Kraus, Letiny
Helena Kheková, Bzí
Jarmila Hoblová, Chocenický Újezd
Libuše Špelinová, Chocenický Újezd
Růžena Šindelářová, Letiny
Bohuslav Šindelář, Letiny
Vladimír Štichenwirth, Letiny
Marie Kubáňová, Chocenický Újezd
Všem milým jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho radosti a rodinné pohody.
Do Sociálního a zdravotního centra Letiny s. r. o. gratulujeme jubilantům s bydlištěm v naší
obci - Jaroslavu Neumannovi, Ing. Helence Madrové, Volkmaru Vondrákovi, Miloslavě
Gronskonové, Růženě Kvapilové, Anně Jarešové, Františce Renetové, Boženě Strakové a Anně
Hákové.
VÍTÁME NOVĚ NAROZENÉ OBČÁNKY
Od posledního vydání novin se do Letin narodili
v září 2016 Nela Petrášová
v prosinci 2016 Zuzana Lukášová
v lednu 2017 Maxmilián Lohr a Vít Pohanka
Od února 2017 má i Kbelnice dva nové občánky
Jakuba Janotu a Pavla Hnojského
Našim nejmladším občánkům přejeme, aby rostli jako z vody obklopeni láskou a štěstím.
ZE ZŠ A MŠ LETINY
Akce mateřské školy
leden
únor
březen

duben

představení divadla Mráček Míček Flíček
výlet do dětského zábavného centra Lvíček v Plzni
maškarní bál se soutěžemi v MŠ
oslava masopustu - společné pečení dortu
projekt DENTAL PREVENTION
návštěva Městské knihovny v Blovicích
loutkové představení žáků 5. ročníku Záchranná výprava
oslava Velikonoc - společné pečení jidášů a beránka
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Připravujeme
společné fotografování (3. 5.)
návštěva solné jeskyně v Přešticích (5. 5., 12. 5., 26. 5.)
školní výlet - Nebílovy - prohlídka zámku, divadelní představení
divadélka Kuba Za každým rohem jeskyňka
návštěvy předškoláků v I. třídě
Den dětí
sportovní týden
Akce základní školy
Projekt DENTAL PREVENTION
Asi bychom těžko hledali někoho, kdo rád navštěvuje ordinaci zubního lékaře. Většinou
lékaře vyhledáme, až když nás zub začne bolet. Péče o chrup je věcí každého jedince. I proto
jsme přivítali projekt DENTAL PREVENTION, který proběhl 8. a 9. února v základní škole a 9.
března v mateřské škole. Studentky UK Plzeň seznámily žáky se správnou technikou čištění
zubů. Na začátku si žáci připomněli, že zuby slouží ke kousání, mluvení a plní i estetickou
funkci. Zub se skládá z korunky, kořene a krčku. Povrch zubu tvoří sklovina, následuje
zubovina a zubní dřeň. Každý člověk by měl dvakrát ročně navštívit zubního lékaře bez ohledu
na to, jestli ho zuby bolí nebo ne. Zubní kaz vzniká ze zubního plaku, který obsahuje zbytky
jídla a bakterie. Nejvíce se drží tam, kde zub přechází do dásně. Příčinou vzniku zubního kazu
jsou tři věci - cukr, bakterie a špatné čištění zubů. Pokud si zuby nebudeme čistit, kaz se vytvoří
za 1 - 2 týdny. Plak je příčinou i zánětu dásní, což je nemoc, která později přechází
v paradentózu (pokročilý zánět dásní). Jak má tedy vypadat správný kartáček na zuby? Měl by
mít husté a měkké štětinky, které budou rovně zastřižené. Lepší je menší hlavička kartáčku,
jelikož se snáze dostane i dozadu. Na dočištění poslouží sólový kartáček a mezizubní kartáček.
Oba dva se používají bez pasty. Zuby čistíme dvakrát denně malými kroužky, abychom si
neporanili dáseň. Kartáček držíme jako tužku. Nejprve čistíme zuby zvenku, pak uvnitř, poté
stoličky a naposled poslední zuby. Studentky UK Plzeň vše ukazovaly na modelu. Protože si
žáci přinesli do školy vlastní kartáčky, mohli si správnou techniku čištění zubů vyzkoušet
prakticky. Program se dětem líbil a aktivně se zapojovaly i do diskuse.
Mgr. Marie Milotová
Trestní odpovědnost a počítačová kriminalita
V úterý 14. března 2017 navštívili naši školu por. Jan Koželuh a pprap. Hana Rubášová
z Policie ČR, aby děti seznámili s problematikou trestní odpovědnosti a počítačové kriminality.
V úvodu se žáci dozvěděli, že lidé ve věku do 15 let se označují jako nezletilí, lidé od 15
do 18 let jako mladiství a nad 18 let jako zletilí. Zákon toto rozlišuje z důvodu mentální
vyzrálosti. Do 15 let nesou trestní odpovědnost za dítě jeho zákonní zástupci. Po dosažení
věkové hranice 15 let je člověk plně trestně zodpovědný za své jednání. Zákon rozlišuje např.
při zcizení věci přestupek (škoda do 5 000 Kč) a trestný čin (škoda vyšší než 5 000 Kč).
Přestupek se od trestného činu liší v závažnosti jednání. Trestné činy eviduje trestní rejstřík.
Další část besedy se týkala internetu. Ten, jako celosvětová síť, má jistě svá pozitiva, ale nese
s sebou i negativa, která si ne každý uvědomuje. Všichni žáci znají pojem šikana, případně
kyberšikana. Její nejčastější projevy jsou fotky a videa zveřejňovaná na síti, napadání,
provokování, krádeže identity. V reálném životě známe toho, kdo ji páchá, ale na internetu je to
jiné. Lidé by si měli svůj profil na sociálních sítích zabezpečit, neposílat a nezveřejňovat
fotografie, které se dají snadno zneužít, pečlivě si vybírat přátele, nesdílet nevhodný obsah nahlásit ho, uvědomit si, že vše, co je zveřejněno, je majetkem např. FB. Problematiku pohybu
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na sítích upravuje např. Občanský zákoník, Základní listina práv a svobod, ale určitý díl
odpovědnosti zůstává na zákonných zástupcích dětí - určitě by měli kontrolovat, jaké stránky
jejich dítě na internetu navštěvuje (nevhodné zablokovat), s kým si píše atd. Sociální sítě jsou
dnešní mládeži velmi blízké, a přestože toho žáci hodně znají, je potřeba jim zásady bezpečnosti
stále připomínat.
Mgr. Marie Milotová
První pomoc pro prvňáčky
V pondělí 27. 3. se v naší škole uskutečnil projekt První pomoc pro prvňáčky. Tento
projekt pořádá ZZS Plzeňského kraje ve spolupráci s firmou Zentiva ve školním roce
2016/2017. Cílem bylo seznámit malé žáčky se základními zásadami první pomoci, a to
zejména v situacích, které člověka bezprostředně ohrožují na životě.
Děti se dozvěděly, jak poznat případ nouze, učily se volat na tísňové linky, komunikovat
s operátorem, ošetřit vybraná zranění, zastavit závažná krvácení a v neposlední řadě se
seznámily s resuscitací člověka v bezvědomí, která byla hravou formou nacvičována na
plyšovém medvědovi a cvičné figuríně. Po absolvování kurzu děti dostaly diplom malého
záchranáře.
Akce se dětem moc líbila a též dokázaly, že mnohé informace a dovednosti znají již
z hodin prvouky i každodenního života.
Mgr. Hana Alblová
Velikonoční výstava a dílničky v muzeu v Přešticích
Ve středu 12. dubna jsme navštívili muzeum v Přešticích, abychom si prohlédli výstavu
panenek a autíček - ale hlavně abychom se seznámili s různými velikonočními tradicemi.
Hned v přízemí přímo „oněměla“ děvčata, protože kam jsme se podívali, všude byly
panenky ze sbírky paní Jarmily Strakové. V podkroví si zase přišli na své kluci, protože tam
zase byla výstava autíček.V 1. patře jsme se mohli dát konečně do tvoření. Někteří si vyrobili
kraslice zdobené horkým voskem, ti menší kraslice obalené v rozdrcených skořápkách. Většinou
kluci si vyzkoušeli výrobu pomlázky nebo píšťalky z vrbových proutků. Dalším výrobkem byly
figurky z kukuřičného šustí. Celé dopoledne se nám moc líbilo.
Mgr. Hana Alblová
Mlsání bez kácení na ZŠ a MŠ Letiny
Žáci naší školy, jak už je zvykem, oslavili Den Země projektem. Letos jsme celoroční
projekt, jak už jsme veřejnost informovali na podzim na webových stránkách ZŠ a MŠ, zaměřili
na problematiku používání palmového oleje.
Celý rok jsme sledovali, v kterých produktech palmový tuk je a v kterých není. Protože
děti rády mlsají, zaměřili jsme se hlavně na cukrovinky a sbírali jsme jejich obaly, ty pak třídili
do krabic na chodbě školy. V pondělí 24. dubna v rámci Dne Země (ten byl v sobotu 22. dubna)
jsme měli ve škole projektový den, který jsme dlouho před tím připravovali. Žáci 6. ročníku
nacvičili při dramatické výchově malou dramatizaci, kde vystupovali jako zvířata deštného
pralesa, avšak s přezdívkami. V hodině výtvarné výchovy namalovali obrázky těchto zvířat a
ostatní žáci od 4. do 9. ročníku ve dvou kategoriích po uvedení dramatizace soutěžili a zároveň
plněním úkolů zjišťovali správné názvy těchto zvířat, některých kriticky ohrožených. K našim
čtvrťákům a páťákům se přidali žáci ze Základní školy Chocenice, kterým se u nás moc líbilo.
Úkoly byly zaměřeny na poznávání zvířat a rostlin jihovýchodní Asie, geografii oblasti, ochranu
zvířat, důsledky kácení tropického deštného pralesa, poznávání olejnin jako alternativy
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k palmovému tuku. Kromě toho děti prováděly experimenty související s oleji, skleníkovými
plyny, fotosyntézou, atd. Zní to vědecky, ale dokazovaly například kyslík, oxid uhličitý,
zkoušely sopku z octa a sody, vyluhovaly olej ze semínek, tvořily faraónovy hady. Před obědem
jsme společně všichni zhlédli film „Zelená poušť“. Odpoledne bylo věnováno tvorbě plakátů.
Děti po skupinách tvořily svůj plakát, kterým vyjadřovaly svůj postoj k „palmáči“. Výstavu
našich plakátů společně s výstavou Křižíkova gymnázia, o níž jsme už veřejnost informovali,
bylo možné prohlédnout si při Dnu otevřených dveří naší školy 26. 4. 2017.
A jak jsme projekt zakončili? Někteří z nás se zavázali, že nebudou výrobky s palmovým
tukem kupovat. Není to snadné, ale jde to. O tom se přesvědčili žáci, kteří se umístili na prvních
třech místech - naše hosty z Chocenic nevyjímaje, ti vyhráli v kategorii 1. stupně 1. místo!
Samozřejmě dostali čokoládu bez palmového oleje!

Zelená poušť, deštný prales,
že se tě to netýká?
V naší škole na výstavě
zjistíš, co ti uniká!
V rámci naší kampaně
zveme ctěnou veřejnost
zamyslet se globálně,
palmáče že už je dost!
Děti z Letin se zvířaty
mají pro nás jasný vzkaz,
osud krásné přírody
záleží na každém z nás!

Mlsej zdravě, mlsej rád, buď náš dobrý kamarád.
Nejez olej palmový, ničí naše domovy!
Ing. Zuzana Mojrová, koordinátorka environmentální výchovy

Základní škola a mateřská škola Letiny pořádá
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
ve čtvrtek 11. 5. 2017 v době od 12,30 do 16,00 hod. v MŠ
Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, žádost o přijetí dítěte
do mateřské školy, evidenční list dítěte
Kritéria přijetí na úřední desce školy a na www.letiny.cz
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POZVÁNKY
Oslavy osvobození jihozápadních Čech americkou armádou
Klub 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha opět přijedou do Letin v sobotu 6. května 2017.
Konvoj vojenských historických vozidel bude k vidění na návsi od 15,00 do 15,40 hod.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Letiny
se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 18,00 hod. v Akciovém pivovaru Letiny.
Na programu je schválení účetní závěrky obce a školy, závěrečného účtu za rok 2016, několik
záměrů nakládání s majetkem a mnoho smluv v souvislosti s plánovanými projekty.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 15. 6. 2017.
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