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Vážení spoluobčané.
Rok 2018 bude pro nás všechny v Letinech
náročný. Začne realizace velkého stavebního
projektu – vybudování nového průtahu obcí
a chodníků, přeložení veřejného osvětlení a
místního rozhlasu. Konečně se dočkáme.
Náročná akce je společným dílem obce Letiny a Plzeňského kraje
zastoupeného Správou a údržbou silnic. Jistě jste si všimli, že společnost
ČEZ již svůj díl práce na uložení kabelů nízkého napětí do země podél
silnice realizuje. Hlavní stavební práce bude provádět firma STRABAG.
První etapa prací začne v nejbližších dnech a povede od křižovatky na
Libákovice až za odbočku na Kbelnici. Bude potřeba průběžně sledovat
přechodné dopravní značení na krajských i místních komunikacích v obci.
Pracovat se bude na několika místech najednou, protože na celé trase bude
prováděna i výměna dešťové kanalizace a několika vodovodních šoupat a
přípojek. Chci požádat majitele nemovitostí podél objízdné trasy
o shovívavost a trpělivost se zvýšeným provozem na komunikacích.
Hlavně dávejte pozor na své děti. Plán první etapy objízdné trasy najdete
uvnitř listu. Neslibuji Vám nemožné, prostě se vše musí zvládnout.
Věřím, že stavba neovlivní veškeré dění v obci. Těším se na stavění
máje na tradičním místě. Hasiči plánují na 7. července velké oslavy
125. výročí založení sboru. Na závěr prázdnin připravujeme opět dětský
den. A doufám, že koupaliště s kioskem bude v letních dnech v provozu a
bude sloužit ke spokojenosti občanů.
V polovině května se uskuteční sběr nebezpečného a objemného
odpadu, jehož rozpis najdete uvnitř novin. Právě v dubnu, měsíci, kdy si
připomínáme Den Země, rád vyslovuji pochvalu a poděkování spolku
Za Bzí čisté a několika málo dobrovolníkům z Chocenického Újezda za
úklid po bezohledných spoluobčanech, kteří stále „zdobí“ strouhy a les
rozličným odpadem.
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
PROSINEC 2017 – BŘEZEN 2018
Obecní úřad Letiny
- zaslal Plzeňskému kraji závěrečné vyhodnocení akcí finančně podpořených Plzeňským krajem
v r. 2016: výstavbu in-line dráhy u víceúčelového sportoviště v Letinech z Programu stabilizace
a obnovy venkova a výměnu vodovodních šoupat a hydrantu v rámci programu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
- spolupodílel se na přípravě žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
úpravu místních komunikací a chodníků v Letinech
- informuje, že v Letinech byly založeny dva nové spolky: Letinská filmová společnost, která
organizuje každý čtvrtek promítání filmů ve zdejším pivovaru a Klub přátel myslivosti
- administrativně zabezpečil dvě kola volby prezidenta ČR, v prvním kole byla volební účast
65,14 %, ve druhém kole 68,48 %
- zpracoval a rozeslal všechny požadované statistické výkazy, hlášení a zprávy za rok 2017
- okresním soudům průběžně zasílá zprávy o správě majetku 51 opatrovanců za loňský rok
- vzal na vědomí kácení náletových olší paní Janou Balounovou se souhlasem majitelky Ing.
Barbary Iranové Rösslerové pozemků parc. č. 218/3 a p. č. 218/5 v k. ú. Chocenický Újezd, které
nepodléhá povolení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- povolil kácení 1 břízy na pozemku Pavly a Otakara Böhmových parc. č. 38/2 v k. ú. Kbelnice
- povolil kácení 4 jasanů na pozemku Josefa Béma parc. č. 90 st. v k. ú. Letiny
- povolil kácení 1 jehličnanu Zdeňce Prskavcové na poz. parc. č. 37 st. v k. ú. Chocenický Újezd
- povolil kácení dřevin společnosti Klatovské rybářství a.s. - správa, a to 17 dřevin (bříz, olší,
dubů a lípy) a zapojeného porostu náletových dřevin na ploše 600 m² na pozemcích v jejich
vlastnictví parc. č. 221/2, 221/3 a 221/5 v k. ú. Chocenický Újezd a na pozemku obce Letiny
parc. č. 221/4 v k. ú. Chocenický Újezd, vše s přípravou k realizaci stavby „Oprava a odbahnění
a rekonstrukce hráze a objektů rybníka Mlýnský
- povolil kácení 25 ks dřevin (jasanů, vrby jívy, olší, javoru a střemchy) a zapojeného keřového
porostu dřevin společnosti Sociální a zdravotní centrum Letiny s. r. o. k přípravě realizaci
záměru „Opatření ke zvýšení biodiverzity v lokálním biocentru BL029 (tůně)“ na pozemcích
v jejich vlastnictví parc. č. 507, 508/2, 521/32, 612/6 a 612/23 v k. ú. Letiny a na pozemcích se
souhlasem majitelů Ing. Miloše a Květoslavy Matouškové parc. č. 521/24, 528/1, 529/8, 529/11
a 610/2 v k. ú. Letiny
- povolil kácení Pavle Vokurkové a Miloši Kybicovi 2 zeravů (túji) a 1 smrku na pozemku parc.
č. 57 st. v k. ú. Letiny
- povolil Obci Letiny kácení dřevin - dvou douglasek tisolistých a jedné břízy na pozemku parc.
č. 29/5 v k. ú. Letiny
- zveřejnil na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizované seznamy
nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tj. pozemků neznámých vlastníků
- připravuje chod úřadu na implementaci obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních
údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018
- na žádost odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje zveřejnil informaci pro
vlastníky lesů - výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa před lýkožroutem
smrkovým, spočívajícím v soustavném vytěžování napadených stromů a aplikováním účinné
asanace buď odkorněním nebo chemickým postřikem
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- předložila návrh rozpočtu na r. 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 2020
- zaslala zřizovateli účetní rozvahu a výkaz zisku a ztrát včetně povinných příloh sestavených
k 31. 12. 2017
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- sdělila zřizovateli výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2018 - 2020, složení
školské rady: Mgr. Světlana Tomanová za pedagogické pracovníky, Jana Vokáčová za zákonné
zástupce a Josef Polívka za zřizovatele
- oznámila konání zápisu do 1. ročníku základní školy, který proběhne 18. 4. 2018
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- vydal souhlas s užíváním stavby technického vybavení - trafostanice postavené na pozemku
parc. č. 39 st. v k. ú. Svárkov
- vydal veřejnou vyhláškou na základě žádosti společnosti STRECHER, spol. s r. o. se sídlem ve
Štěnovicích a společnosti GASSPO, spol. s r. o. se sídlem v Klatovech, opatření obecné povahy
- přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu města Blovice jako
obce s rozšířenou působností pro označení pracovního místa zřízeného k zajištění opravy
plynárenského zařízení pro rok 2018
- zaslal usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby „kopaná studna“ na pozemku parc. č.
12/1 v k. ú. Chocenický Újezd, který je majetkem Myslivecké společnosti Lesna
- zaslal oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Ing. Jaroslava Štěpána a
pozval k ústnímu jednání dne 13. 3. 2018 na stavby na pozemku parc. č. 49/6 v k. ú. Chocenický
Újezd - oplocení pozemku a kůlna na zahradní nářadí
- vydal rozhodnutí o umístění stavby na žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a. s., o rozšíření sítě elektronických komunikací na pozemku parc. č. 1399 v k. ú. Svárkov
- vydal rozhodnutí o dodatečném povolení výjimky, kterým dodatečně povoluje stavbu garáže se
skladem zahradního nářadí u rodinného domu Letiny č. p. 41 paní Magdě Majnerové z Plzně
- oznámil zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu Šárky Šaškové, bytem
Lužany - Dlouhá Louka 46, „Přístavba a stavební úpravy hospodářského objektu na rodinný
dům“ na pozemcích parc. č. 41/2 st. a 605 v k. ú. Kbelnice
- vydal stavební povolení pro Cricket Group s. r. o. na stavbu opěrné stěny na pozemcích parc. č.
1347, 1349 a 1352 v k. ú. Svárkov
odbor životního prostředí
- řešil podnět na znečištění zdroje pitné vody u nemovitosti Bzí č. p. 12
- oznámil zahájení řízení o vydání vodoprávního povolení ke zřízení vodního díla „monitorovací
objekty“ na pozemku parc. č. 1343 v k. ú. Svárkov
odbor správní a vnitřních věcí
- provedl dne 15. 3. 2018 kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin za rok 2017
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování
- oznámil projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skašov v období 2014 2018 a územního plánu Dolce v období 2013 - 2017
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí
- vydal, v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), závěr
zjišťovacího řízení, že „Dostavba farmy Svárkov“ může mít významný vliv na životní prostředí a
veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona
odbor regionálního rozvoje
- vydal rozhodnutí o zamítnutí odvolání spol. CRICKET GROUP s. r. o. proti umístění
monitorovacích vrtů a rozhodnutí MěÚ Blovice potvrdil
- zveřejnil veřejnou vyhláškou návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný
rozvoj území
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- zaslalo obci závěrečné vyhodnocení akce „Obnova místních komunikací Letiny“ realizované
v létě r. 2016 za finanční spoluúčasti MMR ve výši 596.475 Kč z celkových nákladů 1.192.949
Kč. Opraveno bylo 4.210,88 m² ploch místních komunikací.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
- zaslala záznam o kontrole dodržování podmínek udržitelnosti akce „Vegetační úpravy v obci
Letiny a jejích částech Bzí, Chocenickém Újezdu a Svárkově“ realizované za podpory SFŽP
v letech 2010 - 2014 a navrhla opatření k dosazení rostlin a stanovila lhůtu k jeho provedení
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 21. 12. 2017 a 14. 3. 2018 mimo jiné schválilo:
- rozpočet na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na r. 2019 - 2021
- uzavření dohody se Zemědělskou společností Komorno, a. s., o ceně za úklid sněhu na místních
komunikacích v období prosinec 2017 - březen 2018
- podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 na
projekt „Nutná oprava budovy OÚ Letiny“
- podání aktualizované žádosti o finanční dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice v Letinech vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Letiny, okres
Plzeň-jih, příspěvkové organizace
- uzavření smlouvy o dílo na „Úpravu veřejného osvětlení a místního rozhlasu, Letiny“ se spol.
SupTel a. s. se sídlem v Plzni
- uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „II/117 Letiny - průtah“ se spol. Strabag a. s.
- uzavření smlouvy o dílo na akci „Letiny - hydrogeologický průzkumný vrt HJ 1/A“ se spol.
V. H. S. H. s. r. o. se sídlem ve Strakonicích
- uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
výzvy č. 8/2018 na projekt „Letiny - hydrogeologický průzkumný vrt HJ 1/A, Letiny“
- uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti v r. 2018
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ČSŽ Letiny ve výši 12.000 Kč, ČSŽ
Svárkov ve výši 6.000 Kč, Rybářskému spolku Letiny ve výši 10.000 Kč, Sportovnímu klubu
Letiny ve výši 50.000 Kč, Nohejbalovému klubu ZCHP Bzí ve výši 5.000 Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Letiny ve výši 50.000 Kč a spolku Storgé, z. s. ve výši 5.000,- Kč
- uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s., o umístění zařízení distribuční soustavy pro
stavbu „Svárkov - PJ, p.č. 34/1/ - kNN/ IP-12-0005512
- uzavření smlouvy o dílo na projekt „Nutná oprava budovy OÚ Letiny“ s firmou Habeš - stálé
sucho s. r. o., IČO: 26397048, se sídlem Pod Všemi svatými 73, Plzeň
- uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma se spol. E13 Services s. r. o.
se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, zastupující společnost ČEPS, a. s.
- bezúplatný převod nově odděleného pozemku parc. č. 344/21 o výměře 53 m² v k. ú.
Chocenický Újezd z vlastnictví Jaroslava Špeliny, bytem Letiny 115 do majetku obce
- rozpočtová opatření
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Na webových stránkách Plzeňského kraje jsou k dispozici informace o lékařské pohotovostní
službě na území celého kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pohotovostni-sluzby

Mobilní sběr odpadů
Sběr velkoobjemového odpadu, který není nebezpečný (nábytek, koberce, rozměrný plast)
proběhne v termínech:
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11. 5. - 13. 5. 2018 Bzí u hasičské zbrojnice
Chocenický Újezd u bývalé hasičské zbrojnice
Kbelnice na návsi
18. 5. - 20. 5. 2018 Letiny u řeznictví a na bývalém kluzišti
Svárkov na návsi
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19. 5. 2018 v době od 14,00 do 16,00 hod.
opět v hale Zemědělské společnosti Komorno v Letinech.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Chcete v r. 2019 zdarma kompostér?
se koná ve středu 2. 5. 2018 od 19,00 hod. Obec Letiny plánuje zapojení do společného
v Akciovém pivovaru Letiny.
projektu obcí Mikroregionu Úslava. Občané
s trvalým pobytem v obci i majitelé rekreačních
V programu budou projednány nové obecné nemovitostí mohou vyplnit závaznou žádost,
závazné vyhlášky (o místních poplatcích za která je k dispozici na webových stránkách
užívání veřejného prostranství, o místním obce a na poslední straně novin. Vyplněnou je
poplatku ze psů, požární řád), ceník nájmu a třeba doručit na OÚ Letiny (osobně, poštou,
služeb za užití hrobového místa, pronájem elektronicky) nejpozději do 13. 5. 2018.
kiosku aj.

Rozpočet obce Letiny na rok 2018 schválený dne 21. 12. 2017
PŘÍJMY
daň z příjmu FO - ze závislé čin.
daň z příjmu FO - ze SVČ
daň z příjmu FO - z kapit. výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv. osob za obec
daň z přidané hodnoty
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
daň z hazardních her (nově)
správní poplatky
daň z nemovitosti
odpad. vody - pořízení přípojky
zápisné knihovna
nájem vodárna
nájem ČOV
nájemné bytové
příjmy nebytové
pohřebnictví
pronájem pozemků

Kč
2 100 000
65 000
190 000
2 100 000
399 000
4 000 000
440 000
12 000
45 000
16 000
800 000
30 000
500
6 000
50 000
20 000
50 000
88 000
150 000
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VÝDAJE
lesní hospodářství
silnice - oprava a údržba
- dopravní obslužnost
pitná voda
odpadní vody
ZŠ a MŠ - provozní náklady
knihovnictví
kroniky
sdělovací prostředky
obecní noviny
kulturní záležitosti - SPOZ, ČSŽ
tělovýchovná činnost
ostatní zájmová činnost
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komun. služby a územní rozvoj
odpadové hospodářství

Kč
30 000
500 000
38 000
1 100 000
500 000
1 500 000
25 000
15 000
10 000
10 000
136 000
55 000
50 000
15 000
130 000
300 000
120 000
517 403
764 000

sběr a svoz odpadu (EKO-KOM)
úroky
CELKEM

Přebytek hospodaření
splátka úvěru

85 000
1 000
10 647 500

1 133 400
1 133 400

péče o vzhled obcí
sociální služby - opatrovnictví
rezerva na krizové situace
požární ochrana obce
SDH - zájmová činnost
zastupitelstvo obce
činnost místní správy a samospr.
obecné příjmy a výdaje
platby daní a popl. obce
vrácení nevyužité dotace - volby
CELKEM

500 000
20 000
100 000
70 000
50 000
500 000
2 000 000
15 000
399 000
44 697
9 514 100

PODĚKOVÁNÍ PLZEŇSKÉMU KRAJI ZA FINANČNÍ PODPORU

V roce 2016 Plzeňský kraj finančně podpořil v obci Letiny několik projektů:
- částkou 350.000 Kč výstavbu in-line dráhy u víceúčelového sportoviště v Letinech z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016
- částkou 250.000 Kč výměnu nefunkčních vodovodních šoupat v komunikaci č. II/117
z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016
- částkou 35.000 Kč zpracování variantní studie na odkanalizování a zásobování pitnou vodou
místní části Svárkov
DĚKUJEME!
ZE ŽIVOTA ZŠ LETINY
Návštěva Divadla Alfa
3. ledna 2018 jsme po několika letech opět navštívili Divadlo Alfa v Plzni. Na programu
byla komedie z pera Moliéra „Lékařem proti své vůli“. Moliére, vlastním jménem Jean-Baptiste
Poquelin, ve svých satirických komediích otevřeně kritizoval mravy své doby. Tyto byly často
napadány a sankciovány ze strany úřadu a církve. Typické postavy, které autor stvořil, ukazují ve
svém jednání špatné lidské vlastnosti, ale jejich rozměr je všelidský a nadčasový. I proto se i po
více než 300 letech divák baví. A bavili se i naši žáci. Hlavní postava - drvoštěp Sganarelle se
rád napije a občas i zmlátí svoji ženu. Zcela proti své vůli se dostane do domu boháče Geronta.
Zde ho považují za lékaře. Geront doufá, že vyléčí jeho oněmělou dceru Lucindu, která se tímto
způsobem snaží vyhnout vdavkám se starým, leč bohatým mužem. Při představení jsme byli
svědky různých nedorozumění, zmatků i převleků. Už se zdálo, že Sganarell skončí na šibenici,
ale vše nakonec dobře dopadlo. Zajímavá byla i výprava hry. Herci se střídali s loutkami a jejich
kostýmy byly naprosto totožné.
Mgr. Marie Milotová
Deník Anny Frankové - beseda nad knihou
V rámci projektu Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice
(zkráceně MAP I.) byla naší škole nabídnuta zajímavá akce. Jednalo se o besedu nad knihou pro
6

žáky osmého a devátého ročníku dne 5. března 2018. Beseda, kterou vedly členky činohry
Divadla J. K. Tyla v Plzni - Jana Kubátová a Apolena Veldová, se týkala knihy „Deník Anny
Frankové“. Povídání začalo naprosto neformálním rozhovorem o četbě, chatování a sociálních
sítích. Řeč se stočila i na otázku, zda si někdo z nás píše či psal deníček.
Jak název knihy napovídá, jedná se o zápisky dospívající Anne, které si psala v zadním
traktu domu od července 1942 do prozrazení úkrytu na začátku srpna 1944. Svěřovala se s tím,
co ji trápilo, ale i s tím, co jí dělalo radost. Paní Kubátová a Veldová četly střídavě z knihy
krátké ukázky a nad nimi společně s dětmi diskutovaly. Žáci si tak postupně vytvářeli představu
o době, v níž se děj odehrává, ale i o jednotlivých obyvatelích úkrytu. Ve druhé části se sami
zapojili do aktivit. Např. se pokoušeli označit na fotografii dům, v němž se Anne ukrývala,
zkoušeli ho i namalovat. Pokusili se najít typickou charakterovou vlastnost matky Anne, jejího
otce, rodičů Petera. A musíme naše žáky pochválit, protože se jim to opravdu povedlo. Dvě
dvojice si na závěr vyzkoušely krátký dialog rodičů podle literární předlohy.
Celá beseda směřovala logicky k otázce, zda má smysl číst tuto nebo jinou literaturu.
Shodli jsme se, že čtení nebolí, přináší radost, odreagování a mnohdy i poučení. Co říci na úplný
závěr? Všichni jsme byli opravdu mile překvapeni příjemnou atmosférou během besedy,
rozcházeli jsme se s dobrým pocitem a někteří i s přesvědčením, že si tuto knihu určitě musí
přečíst celou.
Mgr. Marie Milotová
Exkurze žáků 2. stupně
Dne 1. března 2018 se žáci 2. stupně ZŠ Letiny zúčastnili exkurze do vodárny a čistírny
odpadních vod v Plzni v rámci celoročního projektu environmentální výchovy „Samá voda“.
Obě úpravny vody prošly nedávno rekonstrukcí z důvodu přizpůsobení se novým nárokům na
čistotu vody.
Ve vodárně se nás ujal dlouholetý pracovník, který se dnes věnuje již „pouze“ provádění
exkurzí. I přes mráz nám poskytl vyčerpávající výklad od historie čerpání pitné vody v Plzni ve
středověku až po poslední přeměny při úpravě pitné vody. Změna nastala jednak v chemickém
čištění (ubylo chlóru, přibylo aktivní uhlí), jednak při filtraci, kde se již nepoužívá písek, ale
speciální filtrační materiál. Děti byly na exkurzi připravené a věděly, ze které řeky vodárna čerpá
vodu, čímž si vysloužily pochvalu.
V čistírně odpadních vod začala exkurze v teplé místnosti - velíně. Potom nám pracovník
provozu ukázal celý areál. Začalo se u česel, která zachycují pevné části z odpadní vody. Zážitek
to byl nezapomenutelný, hlavně pro čichové receptory. Zajímavý byl též přechod přes vyhnívací
nádrže, kde probublává vzduch kvůli aerobním bakteriím. Naštěstí mráz trochu polevil a vysvitlo
sluníčko, prohlídka provozu byla o to příjemnější a zajímavější.
Druhý den děti absolvovaly krátký test, kde uplatnily postřehy z obou exkurzí.
Ing. Zuzana Mojrová
Exkurze do Techmánie Plzeň
15. března 2018 jsme se s našimi žáky 6. - 9. ročníku vydali do Techmania Science
Center o. p. s. Plzeň.
Plzeňská Techmania vítá své návštěvníky v novém rozšířeném areálu. Přibyly atrakce,
prostor se zvětšil, k exhibici experimentů slouží nové ukázkové centrum. Techmania je rozšířena
o planetárium s 3D promítacím prostorem.
Žáci se zúčastnili vybraného programu z nabídky na webových stránkách Techmanie.
Svůj návštěvní den začali v šatnách a sociálním zázemí, kde je možné navštívit bufet a koupit
nápoje v občerstvovacím centru. Po krátkém rozhlédnutí po vlastních expozicích se přesunuli do
planetária na film v 3D nazvaný Kosmonaut. Po filmu se mohli v areálu Techmanie podívat na
„Dusíkovou show“. Po obědě v občerstvovacím centru si žáci individuálně prohlédli jak
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planetárium, tak expozice s experimenty. Zájemci se vystřídali na gyroskopu, což je vlastně
trochu „příprava na vesmírný let“. Dětem se nejvíce líbily nejvíce „akční“ expozice, například
předpověď počasí, překonání gravitace, experimenty
z elektromagnetismu,
optiky, apod.
Jeden den na důkladnou prohlídku všech expozic nestačí. Snad se Techmania stane také
cílem výletů rodičů s dětmi.
Ing. Zuzana Mojrová
Mobilní planetárium
22. března 2018 naši školu poprvé navštívilo Mobilní planetárium Praha. Programu
v tělocvičně naší školy se postupně po skupinách zúčastnily děti MŠ a žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
Jako planetárium slouží polokulový stan nafouknutý vzduchem, na jehož stěny se promítá
filmová projekce ve speciální úpravě. Diváci leží na zemi (na žíněnkách) a sledují vesmír.
Zábavně-vzdělávací programy byly přizpůsobeny věku a učivu: Se zvířátky o vesmíru
(MŠ, 1. - 2. ročník), Neuvěřitelný vesmír (3. - 5. ročník, 8. - 9. ročník), Ze Země do vesmíru (6.
- 7. ročník). Slovem vše doplňoval pan Ivan Chrobok, který také odpovídal na dotazy dětí.
Neobyčejný zážitek!
Ing. Zuzana Mojrová
Z ČINNOSTI ČSŽ LETINY
Přípravy na sjezd Českého svazu žen, který se konal dne 25. 11. 2017 v Praze, probíhaly
v předstihu během celého roku 2017. V našem Plzeňském kraji proběhlo předsjezdové
víkendové setkání členek ve dnech 6. - 7. října 2017 na zámku v hotelu v Jindřichovicích u
Klatov. Pobyt nás mile překvapil srdečným přijetím majitelkou zámku i nově zrestaurovaným
interiérem. Zámek disponuje apartmány pro cca 50 osob, klenutými sály s krbem a nádherným
svatebním sálem pro více než 60 hostů. Každý apartmán byl v jiném stylovém a barevném
provedení. Pocit zámecké princezny se sám nabízel. Za letinskou základní organizaci se
semináře zúčastnily Anna Němcová, Zdeňka Bartošová a Alena Pluhařová. Téma bylo věnováno
sjezdovým materiálům, tj. programové orientaci na další volební období 2018 - 2022, návrhu
výše členských příspěvků a hodnocení výročních členských schůzí a konferencí. V návaznosti na
semináře ke kvalitě potravin a regionálních výrobků, které probíhaly v předchozím roce 2016,
byla v Jindřichovicích zajištěna prezentace cukrářských výrobků s ochutnávkou z výrobny
Jednoty Sušice.
Dovolím si v textu odbočit: V neděli 8. 10. 2017 měla být vysvěcena kaplička Panny
Marie ve Kbelnici, zrekonstruovaná za nezištné podpory paní Ivy Kovářové stavební
podnikatelky, dále Josefa Polívky, Václava Janoty, OÚ Letiny a dalších kbelnických a letinských
lidiček, kteří přiložili ruku k dílu. Osobně jsem slíbila napéct chodské koláče na pohoštění hostů.
Na přání pana faráře Piotra Marka vysvěcení kaple proběhlo o týden dříve, a to hned v v neděli
dopoledne po našem semináři. Požádala jsem v Jindřichovicích, zda bych si mohla odkoupit
překrásný dort - podkovu, který Jednota Sušice prezentovala. Pro 35 účastnic semináře by
nevystačil, ale pro 20 hostů ve Kbelnici ano. K velké radosti mi bylo vyhověno. Děvčata, děkuji.
Vraťme se na seminář, kde proběhla výměna dárků ve prospěch patronátního ženského
domova Zvíkovecká kytička. Sobotní program setkání žen pokračoval návštěvou muzea řemesel,
též na zámku, dále pak prohlídkou sklárny v Anníně a centra města Sušice. Z 35 účastnic
semináře bylo 7 žen budoucích delegátek celostátního sjezdu v Praze.
Taková společná setkání dodávají chuť do další práce v naší letinské základní organizaci
Českého svazu žen.
Za ZO Letiny, Alena Pluhařová
8

POZVÁNKY
Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme cyklem
zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto let republiky
očima pěti plzeňských generací, Historický víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození
slavných Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná
nevěsta pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními
oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku T. G. Masaryka, lampionovým
Průvodem světel centrem města nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které
vyvrcholí společným zpěvem hymny a ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně bude při
této příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní
hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
- Křest monografie Jaroslav Šafařík-Šafara (1888 - 1947)
Výstava obrazů, mimo jiné i zapůjčených ze soukromých sbírek, blovického rodáka,
významného regionálního malíře Jaroslava Šafaříka-Šafary v období od 1. 3. do 20. 5. 2018
- Papírová sobota
Dílna pro veřejnost - 21. dubna 2018 od 13:00 do 16:00 hod.
- Absolventský koncert ZUŠ
24. dubna 2018 od 17:00 hod. v kapli svatého Ondřeje
- Výstava Lidová architektura Plzeňského kraje
Do 21. dubna 2018 je ještě k vidění panelová výstava o historickém stavebním fondu z okruhu
památek lidové architektury

INZERCE
Spolek sv. Prokopa v Letinech připravuje vydání obsáhlé publikace o historii obce. Prosíme
majitele fotografií, písemností či dokumentů spojených s historií Letin nebo letinských lázní
o jejich zapůjčení, a to pouze na dobu pořízení kvalitní kopie.
Předem velmi děkujeme všem rodákům i příznivcům naší obce!
Kontakt - Ing. Krýsl Lubomír, Letiny 27, krysl@lukr.cz, tel. 603 547 722

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Letinských novin bude 10. června 2018.
LETINSKÉ NOVINY č. 1/2018. Vydává Obecní úřad Letiny.
Redakce: OÚ Letiny, Letiny 20, 336 01 Blovice, tel. 371 596 102, e-mail: ouletiny@letiny.cz.
Redakční rada: Mgr. Milada Plachá, Ing. Lenka Bočanová, Mgr. Světlana Tomanová.
Povoleno OkÚ Plzeň-jih, číslo registrace 005318/99.

9

Přechodná úprava provozu na komunikacích v Letinech během 1. etapy uzavírky silnice II/117

10

