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Slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
obsah tohoto třetího vydání Letkovských listů dává tušit, že uplynulé jarní období bylo bohaté především na
kulturní, společenské a sportovní akce, pořádané osvědčenými organizátory. Ohlasy na setkání nás, kteří
jsme se narodili v první polovině minulého století, byly a jsou převážně pozitivní a zdá se, že by se podobná
setkávání mohla stát hezkou tradicí, poskytující příležitost jak k informování občanů, tak k
neformální výměně názorů na dění v obci.. A když už jsem vzpomněl generaci nejstarších, nedá mi, abych se
nezmínil také o cestě do pohádkového lesa, připravené při příležitosti Dne dětí pro ty nejmenší. Jsem
upřímně rád, že mohu touto cestou poděkovat všem dobrovolným pořadatelkám a pořadatelům akcí pro děti
i pro dospělé a současně si přát, aby jim jejich nadšení pro pořádání podobných akcí ještě dlouho vydrželo.
Těší mne také to, že se daří postupně realizovat věci, které se sice mohou někomu jevit maličkostí, které ale
zcela určitě přispívají ke zlepšení podmínek pro mnohé z nás. Mám na mysli např. instalaci osvětlení na
hrázi vodní nádrže, završující dvouleté období modernizace a rozšířování veřejného osvětlení v obci, ale
také nově vybudovanou zastávkou ČSAD u zrcadla, která podstatným způsobem zlepšuje dosažitelnost
zastávky autobusu pro občany velké části obce. Pozitivní efekt očekávám i od úprav směřujících
k regulovanému odvádění dešťových vod a k eliminaci nebezpečí záplav.
Je samozřejmé, že vedle množství převážně pozitivních a obecně prospěšných věcí existuje i celá řada věcí,
které nám mohou kazit náladu – a i těmi bude nezbytné se časem zabývat. Ale právě teď začíná léto - a to
jsou prázdniny a čas dovolených a odpočinku. Přeji proto nám všem, abychom si nadcházející letní měsíce
užili co nejlépe - v klidu, ve zdraví a v pohodě. Dětem pak přeji hezké a na zážitky bohaté prázdniny.
(Ing. Rostislav Kotil, starosta)

Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Zastupitelstvo obce v uplynulém období
-

schválilo na svém dubnovém veřejném zasedání účetní závěrku roku 2014 – bez výhrad, jako
podklad pro přípravu závěrečného účtu obce za rok 2014

-

schválilo na svém červnovém zasedání Závěrečný účet obce za rok 2014 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Letkov za rok 2014 – bez výhrad

-

schválilo Darovací smlouvu se spol. Plzeňská teplárenská, a.s. ve věci peněžitého daru ve výši 400
tisíc korun, který společnost obci účelově poskytne na zařízení mateřské školy v Letkově

-

řešilo příčiny květnového výpadku dodávky pitné vody a uložilo starostovi obce, aby v součinnosti s
provozovatelem VHI obce přijal nezbytná opatření v případě, že by hrozilo opakování kalamitní
situace z důvodu nadměrného odběru pitné vody

Veřejné osvětlení
V jarních měsících bylo firmou Wellmont,s.r.o. dokončeno veřejné osvětlení na hrázi vodní nádrže a ve
spolupráci se spol. NovaplanPlus,s.r.o. bylo dokončeno osvětlení veřejného parkoviště u Sportpenzionu
Pohoda.
Květnové oslavy konce 2. světové války
V sobotu, 2.května dopoledne se na letkovské návsi zastavil konvoj více než 70 vojenských historických
vozidel, projíždějící Plzeňským krajem pod názvem Convoy of Liberty. Při té příležitosti byla položena
kytice k památníku obětem obou světových válek.
Protipovodňové opatření
V návaznosti na „zkušenosti“ s bleskovými záplavami a i na základě doporučení nezávislého odborníka bylo
zabezpečeno odlehčení přítoku dešťových vod od Tymákova (DN 300). Byl také rozšířen bezpečnostní
přeliv a odlehčení (DN 250) z retenční nádrže V Podlesí a vyčištěn suchý polder pod FVE.
Měření hluku
VIR ZO Letkov provedl orientační měření hlukové zátěže z dálnice D5 s tím výsledkem, že ani v jediném
případě z řady provedených měření nepřesáhl hluk i při „optimálních“ podmínkách (jižní a jihovýchodní
vítr) „potřebnou“ hranici 60 dB – toto sdělení VIR předložil ZO k projednání.
Mateřská škola a zateplení budovy OÚ
Realizace obou těchto nejdůležitějších investičních akcí letošního roku je závislá na získání finanční dotace.
Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na MŠ očekáváme v září 2015, výzvu k podání žádosti o
poskytnutí dotace na budovu OÚ ze SFŽP očekáváme v říjnu 2015 a v tomto duchu je připravována
potřebná dokumentace.
Dešťová kanalizace a místní komunikace k vodní nádrži
Rozhodnutím Odboru regionálního rozvoje KÚ Plzeňského kraje bylo opakovaně zrušeno územní
rozhodnutí ve věci dešťové kanalizace v úseku k vodní nádrži a vráceno MěÚ Starý Plzenec k dopracování.
Dochází tak k dalšímu nepříjemnému pozdržení procesu územního řízení. Lze ale reálně předpokládat, že po
odstranění nedostatků vyjmenovaných krajským odvolacím orgánem bude vydáno právoplatné územní
rozhodnutí, umožňující zahájení stavebního řízení a vydání stavebního povolení pro stavbu tolik potřebného
úseku dešťové kanalizace, podmiňující výstavbu nové komunikace směrem k vodní nádrži.
Nová zástavba
Výbor pro investici a rozvoj (VIR) od začátku roku mimo jiné prověřil projektovou dokumentaci k výstavbě
10ti nových rodinných domů (6 v lokalitě V Podlesí II, 2 v lokalitě V Podlesí I, 2 v prolukách původní
zástavby).

Maškarní bál pro děti
Na závěr zimní sezóny obec
Letkov uspořádala maškarní bál
pro děti. Poslední březnovou
neděli se v hostinci U České lípy
sešlo více než 40 masek různých
pohádkových
bytostí.
Pestrý
program zajišťoval tradičně pan
Audes společně se členy výboru
pro kulturu a sport. Po celé
odpoledne
vévodila
dětská
diskotéka, hry a soutěže pro
všechny věkové kategorie. Nejtěžší úkol měla odborná
porota, protože vyhodnotit nejhezčí masky, nebylo vůbec
jednoduché. Jelikož chceme podpořit tvůrčí činnost a nápad, tak zvláštní ocenění dostala i nejhezčí doma
vyrobená maska Žádné dítko nezůstalo bez věcného dárku, takže úsměv a dobrá nálada vydržela každému až
do konce.
(Tereza Holá)

Čištění víceúčelové nádrže
V sobotu 11. dubna hasiči JPO a letkovští rybáři vyčistili
víceúčelovou nádrž. Akce probíhá každý rok na jaře. Hasiči
ze zpevněných ploch dna pomocí tlaku vody odstranili
naplaveniny bláta a rybáři provedli údržbu zeleně na hrázi a
v jejím okolí. Na louce pod hrází cvičily děti z kroužku
Malých hasičů. Pro účastníky brigády i kolemjdoucí a
přihlížející bylo připraveno občerstvení, u kterého se
odpoledne všichni sešli k sousedskému hovoru. Počasí nám
přálo a akce se povedla.
(Stanislav Jíša)

Setkání občanů dříve narozených
V pátek 24.4.2015 se hostinci U České lípy uskutečnilo setkání občanů dříve narozených. Akce se
zúčastnila padesátka dobře naladěných občanů narozených v první polovině minulého století ze 100 osobně
pozvaných.
V úvodu programu vystoupili příslušníci obvodního oddělení útvaru Policie ČR se zajímavou besedou.
Hlavním tématem byla bezpečnost seniorů a možnosti jejich ochrany proti nekalým praktikám podomních
prodejců a jiných podvodníků. Za předání užitečných informací patří poděkování veliteli OO Plzeň npor.
Černému. Pozvání přijal také kroužek
Malých hasičů pod vedením paní Věry
Drnkové, který se aktivně účastní soutěží po
celém kraji, kde dobře reprezentuje naši
obec. Příjemnou atmosféru výborně doplnil
harmonikář Standa Kluzák se svým
nekonečným repertoárem známých písní.
Jeho skvělý hudební výkon doprovázela
většina přítomných svým zpěvem. Doufám,
že se tato akce stane tradicí, proto si jí
dovoluji nazvat 1. ročníkem. (Tereza Holá)

Květinová taneční zábava
Květiny v Letkově zatím neuvadají
Kdeže minulé okvětní plátky jsou, tak by si mohly
postesknout pořadatelky již páté, takže tradiční,
Květinové zábavy pořádané Dámským klubem v sálu
hostince U České lípy. Dobře se pamatuji, jaká euforie mezi
obyvateli Letkova nastala, když obec, před pěti roky,
opravila místní hostinec. Pomocnou ruku k úklidu
nerozborně přiložily dámy z obou místních čtvrtí, posléze se
přidali i pánové a výsledek předčil očekávání. Nazdobený a
květinami provoněný sál uvítal nebývalé množství
zábavychtivých tanečníků a tanečnic. Povedlo se
nepředstavitelné – Letkov a Podlesí utvořily jednotnou
enklávu. Jenže kdeže loňské květy jsou, následující rok byl sál nikoliv přeplněný, ale stále plný a pak
pomalu návštěvnost klesala až zbylo ono „staré jádro“, které člověk potkává téměř na všech akcích v obci.
Je to, alespoň dle mého soudu škoda, obec má žít pospolitě a kde více se utužují dobré sousedské vztahy než
v hospodě a na zábavách. Navíc když je zde spolek, který přípravě
květinového večera věnuje tolik času a práce. Přemýšlel jsem, zda nižší
návštěvnost nemá přímou souvislost s uvadající úrovní hudební
produkce, zde se však jedná o spojené nádoby. Je-li malý zájem, prodá se
méně vstupenek a tím pádem je i méně peněz na kvalitní kapelu a tak je
to stále dokola. Do dalšího ročníku zbývá téměř rok a tak je dost času na
rozmyšlenou jak dál, zda opravdu nestojí za to si vyčlenit jednu sobotu v
roce a setkat se se svými sousedy jinak než náhodou při nákupu v
supermarketu.
Dosti bylo stesků, jdeme hodnotit. Když je nouze nejvyšší –
pomoc žen je nejbližší, toto pozměněné přísloví doslova platilo na
poslední Květinové zábavě, zájem o vstupenky byl asi takový jako o
předplatné Babišovy Mladé fronty a nebýt několika starousedlíků, hrálo
by duo ToJa jen pro personál. Náhle se však otevřely dveře a do sálu vplulo dvacet tancechtivých žen, které
trávily víkend v Pohodě. Sál se sice zaplnil, ale tanečníků bylo málo a tak jsem si občas připadal jako
nezvaný návštěvník Lesbiens clubu v Praze na Vinohradech. Tato pohlavní disproporce však dámám a
posléze i z výčepu přišedším pánům, nevadila a v rytmu známých melodií svižně křepčili až do časných
ranních hodin.
Takže závěrem, Vy co jste ne přišli jste o dost přišli. (absolutní rým dle Járy da Cimrmanna).
(Arch. Tomáš N. Macek – člen korespondent Dámského klubu Letkov)

STARÁ GARDA je opět v kondici
Sokol Letkov hraje v této sezóně tradiční dlouhodobou soutěž STARÝCH GARD v malé kopané v Plzni.

Horní řada zleva: Libor Otto, Josef Seidl, Petr Ženíšek, Petr Kolář, Jiří Čechura (kapitán)
Spodní řada zleva: Karel Fiala (vedoucí mužstva), Jiří Toman, Josef Vít, Pavel Ullmann
(Karel Fiala)

Zájezd do Divadla R. Brzobohatého
Ve středu 13.5.2015 v 16.hod. vyrazil autobus plný společensky oblečených a kulturně naladěných
letkovských občanů do Prahy. Obecní úřad Letkov zajistil vstupenky na představení Cyrano do Divadla
Radka Brzobohatého v Praze. Včasný příjezd do Prahy byl pro většinu vítanou příležitostí si před
představením posedět a dopřát si malé občerstvení v některé z útulných kavárniček, či projít se některou z
malebných pražských uliček. Doporučuji divadelní kavárnu přímo v divadle, kde si malé dostaveníčko
dávali i samotní herci. Představení Cyrano je historický příběh plný lásky doprovázený romantickými
písněmi a skvělou hudbou Ondřeje Brzobohatého. Famózní zážitek zajistilo skvělé herecké obsazení např.
Ernesto Čekan, Petr Vágner, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková a další. Při pohledu na všechny zúčastněné
při zpáteční cestě bylo zřejmé, že všichni prožili nezapomenutelný kulturní zážitek. Na další divadelní
představení se můžeme těšit v září.
(Tereza Holá)

Letkovští rybáři bodovali v Žákavé
Dne 16.5.2015 uspořádali letkovští rybáři tradiční
závody pro dospělé v obci Žákavá. Již 9. ročník byl opět
pohodový. Nejlepší z letkovských účastníků byl Stanislav
Kropáč na krásném třetím místě. Příští rok se bude
konat jubilejní 10. ročník. Všichni se na něj moc těšíme.
(Karel Fiala)

Dětský den v Pohodě
V neděli, 31.5 si děti v Letkově užily svůj den jak se
patří.....
Rádio Kiss Proton a Sportpenzion Pohoda i letos pro děti
připravily sportovní dětský den. Stejně jako loni proběhla
olympiáda, grilování s panem Kabátem, tvarování balónků
nebo třeba malování na obličej. Celé odpoledne se o zábavu
staral Míra Hejda a hlavní cenu, výlet pro dvě osoby do
Legolandu, předal osobně plzeňský Indián, Martin
STRAKA.
(Petra Kraftová)

Pavlásek bavil Pohodu
V pátek, 5.6 se konalo v areálu Sportpenzionu Pohoda
představení Nekorektní skeče, kde se v humorných
scénkách představili oblíbení komici Lukáš Pavlásek, Josef
Polášek a skvěle vyšinutý pianista Zdeněk Král. Jsme rádi,
že o divadelní představení v Pohodě je tak velký zájem a
na podzim připravujeme další představení NA STOJÁKA.
(Petra Kraftová)

Dětské rybářské závody
V sobotu, 6. 6. 2015 od 9:00 hod. proběhl 8. ročník
dětských rybářských závodů. Pro každého dětského rybáře
byl připraven dárek a pohoštění „párek v rohlíku a
limonáda“. Pro první tři místa byly přichystány poháry a
také soška pro nejdelší rybu. Ryby si přišlo zachytat 17 dětí!
1. Místo - David Drnek - 292cm
2. Místo -Tomáš Přerost – 170cm
3. Místo- Jan Fajman – 161cm
Nejdelší ryba: Agáta Tichá - úhoř 65 cm! (Zbyněk Vávra st.)

Letkov ožil pohádkou
1. června slaví všechny děti svůj svátek, proto i obec Letkov upořádala
6.6.2015 den dětí. Ti, co se nebáli čarodějnice, se mohli od 14.30 do 16.30 hod.
zaregistrovat a vydat se na pohádkovou cestu.
Začátek byl u studánky a pokračovalo se směrem na Šlemovnu k vodárně.
Cestou děti navštívily 10 stanovišť, kde plnily různé úkoly, za které byly vždy
odměněny sladkostí od pohádkových bytostí.
U studánky chytaly rybičky s Karlem Fialou. Dále mohly potkat
ježibabu (Helča Honzíková), trpaslíky (Lidka Pavlačková ml. s Pavlem
Fantisem), pavoučí paní (Jana Ottová), šaška (Dan Otto), kouzelnou tetičku
(Veronika
Varačková),
pravěkou
ženu
(Jitka
Čechurová), vílu (Andrejka
Koubová),
čertici
(Lidka
Pavlačková), Rumcajse (Michal Heller) a na konci na
všechny čekala beruška (Míša Holá) s bílou paní (Lucka
Hudečková). Po splnění všech deseti úkolů se děti vrátily na
start k čarodějnici (Tereza Holá) a kočičce (Lucka Vávrová),
kde děti dostaly keramický přívěšek a buřtíka, kterého jim
ugrilovali ochotní rybáři. Ti zajišťovali po celý den skvělé
zázemí jako je občerstvení, mobilní wc a super atmosféru.
Za to jim patří velký dík. Většina účastníků pak zakončila
příjemné odpoledne zchlazením se ve vodní nádrži. Přes velké horko byl den vydařený hlavně díky všem
dobrovolníkům, kteří byli ochotni vymyslet úkoly, masky a přispět tak k organizaci celého dne. Nejlepší
odměnou byl úsměv od všech 30 dětí, které se přišly pobavit. (Tereza Holá)

70. výročí konce 2. světové války
V sobotu, 2. května dopoledne, se na letkovské návsi zastavil konvoj více než 70ti vojenských historických
vozidel, projíždějící Plzeňským krajem pod názvem Convoy of Liberty v rámci oslav 70.výročí konce
2.světové války v Evropě. Při té příležitosti byla položena kytice k památníku obětem obou světových válek.

Mladí hasiči
Jaro patří v činnosti Mladých hasičů k
nejzajímavějšímu období. Trénují se disciplíny hry
Plamen a požární útok, což děti baví nejvíce. V
uplynulých dvou měsících jsme se zúčastnili několika
soutěží, kde jsme se poměřili v přímé konfrontaci s
ostatními týmy. Náš první soutěžní požární útok byl
začátkem května na
prestižním
Globus
junior cupu, kde jsme
získali skvělé 4. místo.
O týden později jsme
v Hradišťském dvojboji vybojovali 8. místo. Následovala soutěž O pohár
společnosti KS Europe, odkud jsme si přivezli pohár za 3. místo. Vrchol
jarního snažení je Okresní kolo hry Plamen, které se konalo v Nepomuku.
Soutěžit jsme odjížděli s hendikepem neúčasti na podzimním kole, které
proběhlo v době vzniku našeho kolektivu. Jarní část se skládá ze tří
disciplín, ve kterých jsme předvedli skvělé výkony a díky tomu se
umístili na konečném 4. místě v součtu podzimního a jarního kola. Velmi
mě těší, s jakým nadšením děti pracují a jejich snažení je odměněno
krásnými úspěchy. (Věra Drnková)

Úprava okolí památníku
Zahradnická firma Ginkgo, s.r.o. provedla v červnu
zahradnické úpravy okolí památníku. Akce je součástí
projektu celkového zvelebení této části návsi při příležitosti
70.výročí ukončení 2.světové války v Evropě.
Úprava okolí památníku byla zahájena už v březnu t.r., ještě
v době vegetačního klidu, vykácením zčásti poškozených a
především, s ohledem na elektrické vedení dlouhodobě
nevyhovujících, jehličnanů.
V červnu pak prostor před památníkem doznal podstatné
změny vysazením nových záhonů růží. Celkovému vzhledu ale prospělo i odborné ošetření (prořez)

listnatých stromů a odstranění nevzhledného a zčásti již uschlého keře jalovce, místo něhož budou vysazeny
tři ozdobné keře. Úprava památníku bude pokračovat vyčištěním kamene a obnovou písma.
(Rostislav Kotil)

Co připravujeme … ?
Změna č.1 Územního plánu obce Letkov
Veřejné projednávání Změny č.1 ÚP obce je svoláno na středu, 15. července 2015 od 16,00 hodin do
salonku Sportpenzionu Pohoda.

Nohejbalový turnaj
V sobotu, 18. 7. 2015 se uskuteční 4. nohejbalový turnaj v Letkově na hřišti Sokola Letkov. Prezentace týmů
na místě do 8:30 h, začátek od 9:00 h. Přijďte si jen tak kopnout nebo třeba jen na pivko a klobásu .

25. turnaj v malé kopané – Přebor ČOS
Sokol Letkov pořádá v sobotu, 25. 7. 2015 již 25. ročník turnaje v malé kopané, na hřišti Sokola Letkov.
Přivítají mužstva z Čech, Moravy i ze Slovenska. Všichni jste srdečně zváni na zajímavý sportovní zážitek.

Vodní rej - 4. ročník soutěže vodních modelářů
V sobotu, 8. srpna 2015 se na hladině vodní nádrže v Letkově uskuteční již 4. ročník soutěže vodních
modelářů o putovní pohár starosty obce. Vedle lodních modelů z celé České republiky a navigačního umění
jejich tvůrců bude letkovskými a koterovskými hasiči představena také požární technika a nebude chybět ani
tradiční stan s občerstvením.

Zájezd do Divadla R. Brzobohatého v Praze
V pátek, 18. září 2015 se uskuteční další zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze – tentokrát na
komedii „Vyhazovači“. V hlavních rolích se představí Ernesto Čekan, Ondřej Brzobohatý a Petr Vágner.
Pro zájemce bude k dispozici 50 vstupenek ve 3. až 5. Řadě, v ceně 250,- Kč. Odjezd autobusu od zastávky
na návsi bude jako obvykle v 16,00h, cena jízdného cca 150,- Kč na osobu. Zájemci o zájezd se mohou
přihlásit na OÚ Letkov – pokud možno do konce července.

Druhé setkání dříve narozených
Druhé setkání seniorů plánujeme na měsíc říjen - opět v pátek a ve stejném čase - s programem, který se
připravuje. Hlavním cílem ale zůstává zajistit příjemné prostředí pro všechny z vás, kdo pozvání přijmete.

Úprava webových stránek obce
Úprava grafické podoby webových stránek obce, jejich obsahu a celkové přehlednosti byla zahájena
v součinnosti s firmou Galileo,s.r.o. K dnešnímu dni je již na stránkách obce k dispozici rozklikávací
rozpočet obce za rok 2014.

!!! Upozornění – změna JŘ MHD, linky č.12 !!!
Po dobu školních prázdnin dochází ke změně jízdního řádu linky MHD č. 12
Toto číslo Letkovských listů připravili: Tereza Holá, Lucie Vávrová a Rostislav Kotil
Naše poděkování za zajištění tisku patří spol. RK Pubec, s.r.o.

