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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dovolte, abych Vám úvodem v novém roce popřál štěstí, pohodu, dlouhá
léta, radost ze života a především pevné zdraví. Zdraví je pro každého z nás to
nejcennější a za peníze si ho nikdo nekoupí.
Před rokem jsem v květnovém úvodníku vyjádřil naději, že nouzový stav
způsobený koronavirem snad brzo pomine a my se budeme moct scházet jako
dřív. Víme, že se tak nestalo. Chtěl bych vás proto všechny vyzvat. Nechme se
naočkovat proti covidu. Jedině tak můžeme porazit stále se šířící epidemii.
Dodržujme všechna nezbytná opatření tak, abychom se mohli vrátit k běžnému
životu, jaký jsme vedli před březnem 2020 a mohli jsme pracovat, sportovat a
setkávat se bez omezení, bez roušek, beze strachu.
Ale i v této zvláštní době je třeba myslet dopředu. Zabezpečit běžný chod
obce, pracovat na zahájených projektech, vyúčtovat ukončené akce, připravovat
nové. Kromě dostavby hasičárny úřad pracuje na projektech napojení vrtů v Bzí
a Svárkově, na variantní studii odkanalizování Bzí a Chocenického Újezda.
Požádáno je o dotaci na další opravy cest. Začaly přípravné práce na projektu
odkanalizování Svárkova. S příchodem jara budou naši zaměstnanci opět sekat
travnaté plochy. Na vesnici bývalo vždy dobrým zvykem, že si každý uklidil
před svým domem, před svými vrátky, podél svého plotu. Nyní to víc dělají
chalupáři a chataři, než naši trvale žijící obyvatelé. Ono je snazší zavolat na
úřad, kde roste lebeda, než ji posekat, co? Nerad bych urazil všechny pracovité
spoluobčany, kteří ten kousek pozemku za plotem nezkoumají z hlediska
vlastnictví a nešpekulují komu zavolat, ale vezmou do ruky kosu nebo sekačku.
Vážím si jejich práce. Třeba si úvodník přečtou i ti, kteří sice dobře vědí, kde na
„obecním“ zaparkovat, ale nic dalšího se jich netýká, není to přece jejich. Snad
se letos konečně dočkáme i realizace projektu kompostérů do domácností a bude
pro nás všechny snazší likvidovat posečenou trávu. V letošním roce vešel
v platnost nový zákon o odpadech, který mnohé v odpadovém hospodářství
mění, a i proto budeme muset novelizovat místní vyhlášku o odpadech. Vybraný
místní poplatek od občanů, který byl stanoven podle cen z r. 2014, již nepokryje
ani polovinu nákladů. Asi by se mnohé domácnosti podivily, kdyby si měly
koupit na 240 litrovou popelnici známku za její reálnou cenu.
S pozdravem
Jaroslav Vraný, starosta
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE LETINY
Obecní úřad Letiny
- v srpnu a listopadu zabezpečil sběr nebezpečných odpadů, ve spolupráci s Mikroregionem
Úslava zabezpečil kontrolu dětských veřejných hřišť a herních prvků
- administrativně zajistil konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. - 3. 10.
2020. Celkový počet voličů ve všech 5 okrscích byl 524, volit přišlo 218. Celková průměrná
volební účast tedy byla 41,6 %, nejnižší byla v Letinech 30 %, nejvyšší ve Svárkově 67,4 %.
Nejvyšší počet hlasů získalo hnutí ANO 2011: 25,5 %, druhá byla koalice ODS s podporou TOP
09 a nezávislých starostů: 19,5 % a třetí byla koalice STAN, Zelení a PRO Plzeň: 10,2 %.
- přidělil číslo popisné 41 pro novostavbu rodinného domu Ing. Václava a Ing. Kateřiny
Žákových na pozemku parc. č. st. 66 v k. ú. Kbelnice
- povolil kácení dřevin: 1 ořešáku královského p. Petru Boříkovi na pozemku parc. č. 201/1 v k.
ú. Letiny, 1 jabloně na pozemku parc. č. 344/1 v k. ú. Chocenický Újezd SÚS Plzeňského kraje a
vzal na vědomí pokácení 6 jeřábů ptačích na pozemku parc. č. 234/1 v k. ú. Bzí
- v souvislosti s pracemi na změně č. 1 územního plánu Letiny zadal spol. zpracování aktualizace
územního systému ekologické stability na lokální
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- zaslala zřizovateli výroční zprávu za školní rok 2019 - 2020, která byla projednaná
pedagogickou radou dne 30. 9. 2020 a schválená školskou radou dne 5. 10. 2020
- oznámila konání výběrového řízení na pozici vedoucí školní jídelny
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
- vydal rozhodnutí o schválení stavebního záměru p. Luďka Makového na stavbu „zázemí
provozovny Paliva Ludako s. r. o. v obci Letiny - Chocenický Újezd“ na pozemku st. p. č. 1/6
v k. ú. Chocenický Újezd
- vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru p. Pavla Nocara výměny střešní
krytiny na rodinném domě Letiny č. p. 64 z eternitových šablon na krytinu plechovou
- vydal nové rozhodnutí o záměru spol. Lubská zemědělská, a. s., o odstranění zemědělských
staveb na pozemcích st. p. 53, 54, 55, 56 a 57 v k. ú. Chocenický Újezd
- vydal územní souhlas se stavbami vodovodních přípojek k rodinnému domu Kbelnice č. p 9
MUDr. Zdeňka Janského, k rodinnému domu Kbelnice č. p. 5 paní Venduly Paškové a
k rodinnému domu Kbelnice č. p. 7 paní Jany Černé
- vydal územní souhlas pro Petra Boříka s umístěním stavby vodovodní a kanalizační přípojky
pro pozemek parc. č. 201/1 v k. ú. Letiny
odbor životního prostředí
- vydal rozhodnutí o schválení stavebního záměru vrtané studny na pozemku ve vlastnictví
Rudolfa a Dany Hladkých parc. č. 27/1 v k. ú. Chocenický Újezd, stanovil podmínky pro
umístění a provedení stavby a vydal povolení k nakládání s podzemními vodami
- vydal stavební povolení pro MUDr. Janu Kulhánkovou a Miroslava Kulhánka ke zřízení
vodního díla čistírny odpadních vod na pozemcích parc. č. 388/7 a p. č. 388/8 v k. ú. Letiny
- vydal povolení ke zřízení vodního díla „vrtané studny“ na pozemku parc. č. 388/13 v k. ú.
Letiny na žádost Ing. Ctibora Sobotníka
Mikroregion Úslava
- uspořádal školení obsluhy velkokapacitního stanu pořízeného společně pro všechny obce
mikroregionu
- uspořádal dne 3. 12. 2020 valnou hromadu, na které byly projednány návrhy rozpočtu na rok
2021, střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022 - 2024
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- informoval o projektu „Kompostéry do domácností MRÚ“. Projekt řeší dodávku 1600 ks
kompostérů o objemu 1100 - 1200 litrů v orientační hodnotě téměř 7 miliónů Kč, výše dotace je
85 %. Podrobnosti a vyhlášení výběrového řízení se budou řešit na jarní valné hromadě svazku
obcí.
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí
- oznámil vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a schválení stavebního záměru na stavbu „odkanalizování obcí Libákovice,
Řenče a Vodokrty s centrální ČOV ve Vodokrtech
- oznámil projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Horšice v období 2016 - 2020
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor právní a legislativní
- udělil souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseků
přestupků mezi městem Blovice a obcemi: Jarov, Letiny, Louňová, Zdemyslice, Ždírec a městem
Spálené Poříčí
Zastupitelstvo obce mimo jiné ve 2. pololetí r. 2020 schválilo:
- uzavření smlouvy o dílo na stavební práce ve veřejné zakázce „Letiny - výstavba hasičské
zbrojnice“ se společností S&H stavební a obchodní firma spol. s r. o., IČ: 46883037 financované
Ministerstvem vnitra ČR, Plzeňským krajem a Obcí Letiny a všechny další smlouvy zajišťující
nezbytné provedení a dozor na stavbě
- uzavření smlouvy o finanční dotaci ve výši 500.000 Kč s Plzeňským krajem v rámci
programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“
na akci „Nutná rekonstrukce oplocení pozemků před výstavbou hasičské zbrojnice“
- uzavření smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Obec
Letiny - vrt HV-1 Bzí a vrt HV-01 Svárkov“ a na akci „Napojení vrtu HJ1/A pro obec Letiny“
- přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na „Obnovu a rekonstrukci místních komunikací v Letinech“
- uzavření dvou smluv o dílo s Architektonickým studiem, IČ: 11402717 na zhotovení územního
plánu Letiny - změny č. 1 a na zhotovení nového úplného znění územního plánu Letiny
- prodej pozemku parc. č. 292/61 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 30 m² Ing. Ladislavu a
Janě Pejcharovým, Chocenický Újezd 29
- prodej pozemku parc. č. 92/12 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 6 m² Ondřeji Lukavskému,
Chocenický Újezd 26
- prodej pozemku parc. č. 1069/2 v k. ú. Svárkov o výměře 53 m² Ing. Tomáši Horáčkovi,
Mánesova 311/13, Praha 2 - Vinohrady
- nabytí části pozemku st. p. č. 5/1 v k. ú. Svárkov o výměře 12 m²
- bezúplatný převod pozemků z majetku obce do majetku Plzeňského kraje, Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje, p. o., o celkové výměře 3842 m2
- bezúplatný převod pozemků z majetku Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, do majetku obce Letiny o celkové výměře 2886 m²
- uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Plzeň, IČO:
49774034, se sídlem Hlavanova 16, Plzeň
- pronájem rybníku na pozemku parc. č. 1273 v k. ú. Svárkov p. Petru Vokáčovi, Svárkov 8
- prodej části pozemku parcelní č. 94 v k. ú. Letiny o výměře 18 m² za cenu 7,26 Kč/m² Danielu
a Libuši Vraných, Letiny 142
- uzavření souhlasného prohlášení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve
věci uznání vlastnictví ÚZSVM k pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Bzí
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 11.401,14 Kč Mikroregionu
Úslava k podílovému pokrytí výdajů integrovaného projektu pořízení velkokapacitního stanu
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- řád veřejného pohřebiště Letiny (s nejpodstatnější změnou - prodloužení tlecí doby ostatků na
15 let)
- rozpočet obce na rok 2021, střednědobý rozpočtový výhled obce na r. 2022 - 2024
- rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2021 jako vyrovnaný a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a
MŠ Letiny na období r. 2022 - 2024
Rozpočet obce Letiny pro rok 2021, schválený na veřejném zasedání dne 15. 12. 2020, jako
přebytkový
PŘÍJMY
sdílené daně
poplatek za komunální odpad
poplatek za psy
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitosti
nájmy z vodohospodářského majetku
zápisné knihovna
nájemné bytové
nájemné nebytové
pohřebnictví
pronájem, prodej pozemků
sběr a svoz odpadu (EKO-KOM)
úroky
CELKEM

Kč
10 045 000
440 000
12 000
16 000
70 000
800 000
32 000
500
23 712
55 000
96 000
160 000
100 000
500
11 850 712

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

Kč
5 000
10 000
538 000
750 000
1 000 000
1 600 000
20 000
18 000
7 000
10 000
10 000
70 000
58 000
133 000
10 000
90 000
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veřejné osvětlení
pohřebnictví - sociální pohřby
komunální služby a územní rozvoj
odpadové hospodářství
ostatní nakládání s odpady (kompostéry)
péče o vzhled obcí
sociální služby - opatrovnictví
rezerva na krizové situace
SDH - činnost, provoz
požární ochrana obce
zastupitelstvo obce
činnost místní správy a samosprávy
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
platby daní a poplatky obce
vrácení nevyužité dotace - volby
ostatní činnost (SMO, mikroregion)
CELKEM

250 000
120 000
229 909
900 000
148 650
500 000
50 000
100 000
75 000
1 150 000
600 000
2 000 000
15 000
135 000
76 753
38 000
10 717 312

Přebytek hospodaření - splátka úvěru

1 133 400

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Úhrada místních poplatků za odpady a organizace výdeje známek na popelnice
Platnost známek z roku 2020 končí dnem 28. 2. 2021.
Výdej známek na popelnice na OÚ Letiny probíhá od 18. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
Výše místního poplatku za odpady zůstává v r. 2021 stejná, tj. 650,- Kč za každou osobu hlášenou
k trvalému pobytu, nebo nemovitost, ve které není nikdo trvale přihlášený. Z důvodu trvání
nouzového stavu doporučujeme provést úhradu bezhotovostně na účet obce č. 4221361/0100.
Do poznámky k platbě uvést část obce a číslo popisné nebo evidenční, případně použít variabilní
symbol: 1337XČPE - kdy "X" označuje místní část: 1 = Letiny, 2 = Bzí, 3 = Chocenický Újezd,
4 = Kbelnice a 5 = Svárkov a "ČPE" specifikuje číslo popisné či evidenční v trojmístné verzi
(tj. např. pro Letiny č. p. 20 je variabilní symbol 13371020, např. pro Chocenický Újezd č. ev.
14 by byl V. S. 13373014).
Po provedení úhrady si lze v úředních hodinách OÚ vyzvednout známku na popelnici a pytle
na plastový odpad. Na základě domluvy - telefonické (č. 371 596 102) nebo e-mailové
(ouletiny@letiny.cz) může obecní úřad známky zaslat poštou.
Upozorňujeme majitele rekreačních nemovitostí, kteří mohou místní poplatek hradit až do 30. 4.
2021, že známky na popelnice již nebudou po 2. 3. 2021 k vyzvednutí na počkání, ale teprve po
předchozím objednání a jejich dodání svozovou firmou.
Úhrada místního poplatku za psy
Na účet obce č. 4221361/0100 s V. S. 1341XČPE je možné uhradit i místní poplatek za psy, a to
ve výši za jednoho psa 50,- Kč / rok, za každého dalšího psa 75,- Kč/rok.
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Již téměř rok jsou v každé obci na obvyklém stanovišti kontejnerů se separovaným odpadem
umístěny sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej.
JEDLÉ použité rostlinné tuky a oleje je třeba do sběrné nádoby (černá plastová popelnice
s kruhovým otvorem) odkládat pouze v uzavřených PET lahvích.

Sběr drobných kovů
Drobné kovy, jako např. konzervy, hliníková víčka apod., mohou občané odkládat do pytlů na
plastový odpad. Svozová společnost na třídící lince plastový odpad od kovů dotřídí.
Na objemný kovový odpad mohou občané stále využít velkoobjemové kontejnery umístěné
v prostoru před fotbalovým hřištěm v Letinech na příjezdu ve směru od Drahkova.

Svozové dny
Vývozy popelnic jsou uskutečňovány ve čtvrtek:
s nalepenou: zelenou známkou - každý týden
s červenou kombinovanou známkou - od 1. 10. do 31. 3. každý týden
od 1. 4. do 30. 9. stejně jako žluté známky - 1x za 14 dní
se žlutou známkou - Letiny a Chocenický Újezd v sudém týdnu
Bzí, Kbelnice, Svárkov v lichém týdnu
s modrou známkou 1x za měsíc, vždy první čtvrtek v měsíci
Nepravidelné vývozy na jednorázové známky je vhodné svozové firmě 1 - 3 dny předem nahlásit
na tel. 493 647 164 nebo e-mailu: monika.plassova@mariuspedersengroup.cz s uvedením č. p.
nemovitosti a data jednorázového vývozu (opět pouze čtvrtky).
Svozy separovaných odpadů:
plastový a drobný kovový odpad v pytlích - poslední středa v měsíci
papír: Letiny - pátek v lichém týdnu, ostatní obce - první lichý týden v měsíci
sklo: Letiny a Chocenický Újezd 1x měsíčně, ostatní obce 1x za 2 měsíce
rostlinné oleje dle potřeby

Skutečný ceník svozu komunálního odpadu hrazený
obcí
četnost vývozů
popelnice 110 litrů
240 litrů
1x za měsíc
1 045,- Kč
1 817,- Kč
1x za 14 dní
1 873,- Kč
3 356,- Kč
kombinovaný svoz
2 400,- Kč
4 431,- Kč
1x týdně
2 818,- Kč
5 304,- Kč
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Vodné a stočné 2021
Podle zastupitelstvem schválené
kalkulace vodného a stočného bude
s platností od 1. 1. 2021 účtováno:
vodné 41,00 Kč/m³ vč. DPH
stočné 35,00 Kč/m³ vč. DPH

Na žádost spolku Sdružení svatého Prokopa, redakční rada uveřejňuje otevřený dopis
zastupitelstvu z prosince 2020:

Vyjádření starosty obce, které zčásti zaznělo na veřejném zasedání dne 15. 12. 2020:
Je plně v kompetenci starosty svolat konání veřejného zasedání do jakýchkoliv prostor,
pokud jsou veřejně přístupné.
Před léty byl bývalý kinosál zrekonstruován na kulturně společenskou místnost pro
potřeby obce, tak proč by ji neměla využívat? Vzhledem k průměrné návštěvnosti veřejných
zasedání je uzavřený hostinec Pod Lípou velikostně dostačující. Prostory jsou vždy vyvětrané,
řádně vydezinfikované a vytápěné. Protože nejsou denně užívané nahodilými návštěvníky, jsou
rozhodně z hlediska šíření případné virové nákazy bezpečnější. Navíc v současné situaci, tu
uvolňování, tu zpřísňování protiepidemických opatření nelze 2 týdny předem předpokládat, zda
budou restaurace zrovna otevřené. Nemyslím si, že by konzumace alkoholu během zasedání byla
nezbytnou podmínkou pro jeho konání. Možná, že zasedání bez možnosti občerstvení není pro
někoho tím pravým. Navíc, bez popíjení jsme každý za svou rouškou lépe ochráněni.
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A závěrem, k opakujícím se narážkám na údajnou „cílenou likvidaci pivovaru v obci“. Že
by kdokoliv ze zastupitelů bránil občanům v návštěvách pivovaru? Směšné... Tomu snad nemůže
uvěřit ani malé dítě!

ZŠ A MŠ LETINY
Pasování na školáky
V červnu jsme odložili z důvodu šíření nákazy Covid 19 pasování na školáky. Na 10. září
jsme si pozvali prvňáčky na školní dvůr, kde jsme se s nimi slavnostně rozloučili, popřáli jim ve
škole samé jedničky, předali jsme jim vysvědčení a knihu na památku. Členky ČSŽ Letiny, paní
Benediktová a paní Pikhartová, předaly za letinské ženy dětem drobné dárečky. Děti nám
pověděly o tom, co se jim ve škole líbí, na co se do školy těší. Do mateřské školky už se nechtěl
vrátit nikdo, všechny děti jsou ve škole spokojené.
Václava Andělová
Projektové dny - ŠABLONY II
„Jak se mají zvířátka v zimě“ a „Ptáčci zpěváčci od jara do zimy“
Druhého a třetího listopadu proběhly v obou třídách projektové dny zaměřené na život
volně žijících zvířat s paní Mgr. Kateřinou Dvořákovou. S paní Dvořákovou si děti povídaly
o zvířatech, jak se připravují na zimu. Děti zvířata (obrázky a plyšová zvířata) poznávaly,
pojmenovávaly a určovaly, která spí a která naopak nespí. Paní Dvořáková posílala dětem
po kruhu sáčky a děti hmatem posuzovaly, co je v sáčku (listí, sláma, kamení, hlína, plástve),
a podle toho určovaly, které zvíře se tam může schovávat a spát. Po pohybové chvilce (jak
se pohybuje zajíc) jsme se věnovali zvířátkům, která v zimě nespí - děti si prohlížely různě
okousané šišky a určovaly, kdo je asi tak mohl okousat, stopovaly zvířata a podle jejich stop
došly až k tomu, čím se zvířata živí. Také si děti prohlédly a pohladily různé kožešiny.
A pak už jsme se věnovali ptáčkům. Ptáčky jsme si pojmenovali a rozdělili na ty, kteří odlétají
do teplých krajin, a na ty, kteří v zimě zůstávají, a proč tomu tak je. A pro ty, kteří tu zůstávají,
děti vyrobily krmítko z hrušky, do které zapíchaly slunečnicová semínka. Po svačině jsme
ptáčkům pověsili vyrobená krmítka na keře před školku. Na školní zahradě děti poznávaly
některé druhy ptáků, jaké vydávají zvuky a děti si zahrály sluchovou hru - hledaly si k sobě
podle zvuku stejného ptáčka. A když se stejní ptáčci našli, postavili si z přírodnin hnízdo a do něj
„snesli“ vajíčka. Z vajíček se vylíhla ptáčátka, která bylo potřeba nakrmit. Podle druhu ptáků děti
hledaly potravu pro svá ptáčata (obrázky - žížaly, mouchy, myši, semínka). Děti si také
prohlédly na souboru obrázků vývoj ptáčka ve vajíčku. A pak děti pozorovaly ptáky - k tomu je
třeba dalekohled, a protože pozorujeme v přírodě, musíme ho zamaskovat. Děti si jej vyrobily
z dvou spojených papírových ruliček, které polepily přírodninami. Vyrobeným dalekohledem (a
pak i opravdovým) děti hledaly šest plyšových ptáčků ukrytých ve větvích stromů a keřů.
Děti se vhodnou formou seznámily, jak se zvířata na zimu připravují. Seznámily
se s některými druhy ptáků a jejich životem.
Irena Hampejsová
T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 16. 9. 2020 se celá naše škola už po několikáté zapojila do T-Mobile
Olympijského běhu, který je oslavou olympijských myšlenek a hodnot. Zásady fair play určitě
patří ke sportu, ale měly by být součástí života každého z nás. Na start letošního ročníku jsme si
stoupli společně s dalšími více jak 68 000 účastníky. Přálo nám i počasí, protože od rána svítilo
sluníčko. Mezi soutěžícími vládla výborná atmosféra. Vzhledem k hygienickým nařízením, které
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souvisí s onemocněním covid-19, nejprve běhali žáci z 1. stupně. A opravdu se všichni hodně
snažili. Po nich nastoupili žáci 2. stupně. I oni dali do běhu podle svých možností maximum. Za
snahu obdrželi první tři z každého ročníku malou pozornost, všichni pak diplom, medaili a
sladký bonbon. Trať dlouhou 500 m a 1000 m uběhli úplně všichni. Celé dopoledne proběhlo
v příjemné atmosféře. Přátelství a kamarádství se přece nejlépe utužuje při sportu, kdy jeden
podporuje druhého a snaží se ho vyburcovat k co nejlepšímu výsledku. Nakonec při tomto běhu
nejde ani tak o výsledný čas, jako spíš o pocit vzájemné sounáležitosti a kamarádství.
Mgr. Marie Milotová
Advent v naší třídě
Už od začátku adventu jsme se připravovali na Vánoce. Z přinesených bonbónů (naše
zoubky plakaly, když uviděly tu kopu sladkostí) jsme si vytvořili adventní kalendář. Každý den,
než jsme odešli domů, jsme otevřeli sáček se správným číslem a každý si mohl vzít jeden
bonbonů (tím jsme zoubky na čas uchlácholili). Třeťáci vyrobili krásný adventní věnec a každé
ráno jsme rozsvítili ten správný počet svíček. Také jsme si o adventu povídali, takže víme, co
advent je, jak ho prožívali lidé v dřívějších dobách a co jednotlivé symboly znamenají. A
samozřejmě nesmíme zapomenout na stromeček. Ten se rozzářil každý den už od 1. prosince.
Každé z dětí má na stromečku svoji ozdobu. Ze stromečku se budeme těšit až do Tří králů.
Nezapomněli jsme napsat Ježíškovi. Mimo přání oblíbených hraček, her apod. jsme si
psali též o to, aby všichni byli šťastní, všechny děti měly milující rodiny, kamarády a hlavně,
abychom se už zbavili covidu, roušek a žili tak, jako dřív. Přáníčka jsme vložili do roliček a
pověsili na okna. A čekali a čekali a čekali, zda Ježíšek dopisy odnese. Tak se také stalo, ale.....
bohužel se některé vrátily. Proč asi? Každé z dětí se muselo zamyslet, co bylo špatně. Přišli jsme
na spoustu věcí. Nakonec dal Ježíšek všem šanci špatné chování napravit a dopisy odnesl. No
uvidíme, jak jsme si to vzali k srdci.
Nejvíce jsme se těšili na poslední den ve škole, ale ne z důvodu, že nebude škola, ale že si
uděláme malé Vánoce ve třídě. Pod stromečkem se už dříve začaly objevovat dárečky a to těšení
bylo až k nesnesení. Ráno jsme si ještě povídali o tom, jak jsme se připravovali na Vánoce doma,
také o štědrovečerních zvycích a ty jsme si také zkusili. Házeli jsme pantoflem, rozkrojili
jablíčko, pouštěli lodičky. Venku jsme si zapálili prskavky. Uvařili jsme si každý svůj oblíbený
čaj, k tomu jsme si dali vánoční cukroví....
Kdy už rozbalíme dárečky? Pustili jsme si koledy a dali se do nadělování. To bylo
radosti! Každý měl ze svého dárku velkou radost a také potají pozoroval, co říká dárečku
kamarád nebo kamarádka, kterého obdaroval on nebo ona.
Přejeme Vám pohodu, klid, štěstí, lásku a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Hana Alblová a žáci 1. a 3. tříd
Projekt Šablony II
Základní škola a mateřská škola Letiny se za podpory MAS Aktivios zapojila do
programu Šablony II v minulém školním roce. Z poskytnutých finančních prostředků byly
zakoupeny sady notebooků a tabletů, které s žáky hojně a rádi využíváme při výuce. Volný čas
žákům zpestřuje zapojení do několika skupin Klubu komunikace v anglickém jazyce. Badatelský
klub rozvíjí jejich kompetence v přírodovědných oborech.
Děti z mateřské školy si díky Šablonám II užily výlet do plzeňské ZOO a získaly mnoho
informací, dovedností a zážitků během projektových dnů. Dalším přínosem je pro ně zapojení
nové školní asistentky.
I když nám současná situace neumožňuje zcela využít možnosti, které nám Šablony II
nabízejí, už teď se těšíme na další výlety a projektové dny, které plánujeme uskutečnit.
Mgr. Milada Heřmanová
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RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI V LETINECH
Dne 26. 7. 2020 se uskutečnil již XI. ročník rybářských závodů pro veřejnost. Příprava
závodů, jako každoročně, zahrnovala provedení jarního úklidu a průběžné udržování rybníku i
pronajatého pozemku v požadovaném stavu.
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. O přípravu a samotnou činnost při občerstvení se
postarali: Jana Havlíčková, Venca Bořík, Ivanka Baumruková, Standa Jirkovský, Jirka Černý a
Jitka Havlíková. Tombolu a prezentaci si vzaly na starost Jana Benediktová a Květa Moťková.
Důležité činnosti rozhodčích se výborně zhostili Petr Zbránek, Venca Benedikt, Pavel Bém a
Dominik Koželuh. 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 a doufám i ke
spokojenosti závodníků i hostů.
Závodů se zúčastnilo 32 rybářů s těmito výsledky:
- První chycená ryba
Antonín HLADÍK (2 min po začátku)
- Nejdelší chycená ryba
Jaroslav DUB
(62 cm - kapr)
Nejdelší míra ulovených ryb:
1. místo
Jiří VRABEC
(519 cm)
2. místo
Antonín HLADÍK (343 cm)
3. místo
Karel BOZDĚCH (320 cm)
Celkem bylo uloveno 45 metrů ryb různých druhů a velikostí.
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 Aleši Paterovi, Ing. Milanu Kůsovi, Michalu Vranému, Jitce Láskové, Tomáši Seberovi,
Josefu Zábranovi (Píkovi), Jardovi Vranému,
- rodinám členů rybářského spolku a našim sympatizantům, jejichž dárky nám umožnily
uspořádat hodnotnou tombolu. Věříme, že nám všichni i nadále zachovají přízeň.
Dále mi dovolte vyslovit 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 XII. ročníku
sejdeme v hojném počtu.
Za rybářský spolek Ing. Dušan Fryčka
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