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Vážení a milí spoluobčané,
rok 2018 nám pomalu končí a tak opět nastává období rekapitulace toho, co jsme si možná vloni na Silvestra
předsevzali - nebo prostě jen čas trochu melancholického vzpomínání na všechno, co se v našem životě nebo kolem
nás za těch uplynulých dvanáct měsíců stalo – dobrého a někdy třeba i toho méně radostného. Končí rok, v němž jsme
si připomněli sté výročí vzniku Československé republiky, státu, který sice už 25 let neexistuje, ale s nímž je spojena
velká část života všech, kteří se v tehdejším Československu narodili a prožili v něm tu větší, tu menší část svého
života. Symbolické vysazení Lípy republiky 2018 na návsi bylo naším společným příspěvkem k těmto vzpomínkovým
akcím a přejme si, aby se tento čerstvě vysazený národní strom dobře ujal a stal se na další desetiletí němým svědkem
událostí v naší krásné obci. Právě končící rok 2018 možná nebyl v naší obci natolik hektický, jako rok předcházející –
alespoň z pohledu nových staveb nebo oprav prováděných na obecních budovách či komunikacích – zato byl rokem
volebním, kdy jsme měli možnost v samém začátku roku spolurozhodovat svými hlasy o volbě prezidenta republiky a
v říjnu jsme pak rozhodli o složení nového zastupitelstva obce, jemuž byla svěřena péče o věci veřejné na další
čtyřleté období. Potěšilo mne, že se v obou případech zúčastnila voleb velká většina z nás a vážím si toho, že více než
70% voličů vyjádřilo podporu programu dalšího rozvoje obce. Těší mne při té příležitosti, že se letos i přes nepřízeň
počasí nakonec podařilo dokončit zahradnické úpravy trávníků na návsi a že se konečně podařilo ukončit nesmyslné
průtahy bránící výstavbě velice potřebného úseku místní komunikace k vodní nádrži (dnes ul. Lísková). Jsem rád, že se
díky obětavým pořadatelům uskutečnila v průběhu letošního roku celá řada sportovních a společenských akcí a že
družstva i jednotlivci z kolektivu mladých hasičů skvěle reprezentovali naši obec jak v soutěžích v rámci Plzeňského
kraje, tak i celorepublikových. Upřímné poděkování za skvělou reprezentaci a vedení mladých hasičů proto patří
vedoucím KMH Radku Voříškovi a Věře Drnkové. Poděkování za reprezentaci obce účastí na turnajích na Moravě a
na Slovensku si určitě zaslouží také futsálisté TJ Sokol Letkov, ale také všichni ti, kteří se na úkor svého volného času
věnují přípravě a organizaci sportovních a společenských akcí v obci.
Vážení čtenáři, dovolte mi závěrem popřát vám a všem vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků a do
roku 2019 pak především pevné zdraví, pohodu a spokojenost v práci i v osobním životě a stejně tak trochu toho
nezbytného štěstí ve všem, co vás v tom novém roce čeká.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Ve druhé polovině letošního roku se uskutečnila tři veřejná zasedání Zastupitelstva obce. V průběhu srpnového
veřejného zasedání ZO Letkov zastupitelé mimo jiné schválili Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Petrem Taušem,
autorizovaným architektem ČKA, ve věci pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Letkov. Projednali a schválili
také rozpočtové opatření č.4/2018, spočívající ve změnách přesahujících pravomoc starosty obce – zejména navýšení
rozpočtu na příjmové straně o částku z prodeje pozemku obce, parc. č. 256/23… cca 700 000,- Kč a zaúčtování
finančního daru od postupníků spol. Výstavba Pubec, s.r.o. v celkové výši cca 5 mil. Kč, účelově určených na stavbu
místní komunikace (včetně úseku dešťové kanalizace - ul. Lísková), které obec obdržela na základě plánovací
smlouvy z roku 2010. Starosta obce také informoval přítomné o aktuálním stavu této stavby - především o tom, že
dne 16. 6. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby této místní komunikace, proti kterému se ale opět odvolal
Bc. Daniel Fikerle z důvodů, které uvedl již v předchozích letech v rámci územního řízení. Jeho odvolání bylo spolu
s vyjádřením stanoviska vedení obce postoupeno KÚPK dne 16. 8. 2018. Přes uvedené administrativní řízení ale
pokračovaly předem plánované a zajištěné akce související s přípravou budoucího staveniště. Ve dnech 29. - 30. 8.
2018 se uskutečnila přeložka 3 sloupů el. vedení a v následujícím týdnu bylo přeloženo vlastní el. vedení a
s vybranou budoucí dodavatelskou firmou Berdych Plus,s.r.o. byla podepsána Smlouva o dílo a byl upraven
pravděpodobný harmonogram realizace stavby s tím, že konečný termín zahájení stavby bude upřesněn až podle
výsledku odvolacího řízení. Byly zaměřeny a vyznačeny sítí v místě budoucího staveniště a bylo zajištěno dopravní
omezení po celou dobu stavby (DIO). Současně byla domluvena změna provozu linky MHD č. 12. V první polovině
září byla provedena přeložka sloupů el. vedení ČEZ,a.s. (spol. SUPTel,a.s.) a postupně byly zajišťovány výroba a
dovoz stavebních prvků pro stavbu dešťové kanalizace (betonové šachty, plast. potrubí DK).
V září zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018. Většinou se jednalo o přesuny
finančních prostředků na příjmové a výdajové straně rozpočtu bez dopadu na celkový objem rozpočtu. Největší přesun
v celkové výši 200 tis. Kč se týká navýšení částky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Bylo schváleno navýšení
příjmové a výdajové strany rozpočtu o finanční prostředky účelově určené na volby do zastupitelstva obce. Vzhledem
k tomu, že obec hospodařila v daném období s přebytkem ve výši 5,3 mil. Kč, rozhodlo vedení obce snížit tento
přebytek o 2,5 mil. Kč a využít tuto částku k zajištění financování stavby MK k vodní nádrži (dnes ul. Lísková).
O stejnou částku pak byla navýšena výdajová část rozpočtu obce na rok 2018. ZO Letkov dále schválilo Dodatek č.1
k SOD se spol. Berdych Plus s.r.o. ve věci stavby dešťové kanalizace v úseku k vodní nádrži – akce “Letkov –
dešťová kanalizace” a stavby místní komunikace v úseku k vodní nádrži – akce “Letkov – k vodní nádrži”.
Vzhledem k prodlení původně plánovaného termínu zahájení stavby (z důvodu pokračujícího odvolacího řízení proti
vydanému stavebnímu povolení ze dne 16.6. 2018) bylo nezbytné původně plánované termíny znovu upravit. Termín
stavby dešťové kanalizace se změnil na dobu od 15.10.2018 do 30.11.2018 a stavba místní komunikace (části ul.
Lísková) se přesouvá na jaro příštího roku - od 15.3. do 31.5.2019. Vedení obce o všech změnách, spojených se
stavbou MK k vodní nádrži a vyvolaných zmíněným odvolacím řízením, průběžně informovalo jak v rámci veřejných
zasedání zastupitelstva, tak dopisem starosty obce v odpovědi občanům, kteří bydlí v ulici Lísková.
Volby do zastupitelstva obce – 5. a 6. října 2018

Do zastupitelstva obce byli zvoleni – na snímku zleva: MUDr. Tomáš KRYSTL, Ing. Jana JAMRICHOVÁ, Mgr.
Eliška PILÍKOVÁ, Ing. Alice STUCHLOVÁ, Tereza HOLÁ, Ing. Josef ZÁLUSKÝ, Libor LIŠKA, Ing. Rostislav
KOTIL a Radek VOŘÍŠEK.
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Ustavující zasedání ZO Letkov se uskutečnilo ve středu 31.října 2018 ve velkém sále KD Letkov. Po složení slibu
všemi zvolenými zastupiteli byla provedena volba starosty a místostarostů obce. Starostou obce byl zvolen Ing.
Rostislav Kotil, místostarosty byli zvoleni Libor Liška a Tereza Holá. Bylo schváleno zřízení finančního výboru (FV)
a kontrolního výboru (KV), byl schválen počet členů těchto výborů a byli zvoleni předsedové těchto výborů.
Předsedkyní KV byla zvolena Mgr. Eliška Pilíková, předsedou FV byl zvolen Ing. Josef Záluský. Dále bylo
rozhodnuto o zřízení dalších výborů ZO Letkov – výboru pro investice a rozvoj (VIR), výboru pro kulturu a sport
(VKS) a pořádkového výboru (PV) a následně byli zvoleni předsedové a členové těchto výborů. Předsedou VIR byl
zvolen Libor Liška, předsedou VKS byl zvolen MUDr. Tomáš Krystl a předsedou PV byl zvolen Radek Voříšek.
V rámci ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce bylo rozhodnuto (v souladu s §72 zákona o obcích)
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a také o odměnách poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů ZO Letkov (§84 zákona o obcích).
V rámci programu listopadového veřejného zasedání byla projednána a schválena organizace fyzické a dokladové
inventarizace aktuálního stavu majetku obce a úplnosti evidence majetku obce k 31. 12. 2018. Dále byl projednán a
schválen Dodatek č.7 ke Smlouvě č. 55/2004/PMDP ve věci úpravy ceny za přepravu cestujících z důvodu růstu
mezd řidičů a postupného inflačního navyšování provozních nákladů, které byly po dobu posledních 9 let udržovány
na stejné úrovni. Jedná se o navýšení ceny za přepravu cestujících linkou MHD č. 12 – ze stávající ceny 50,40 Kč na
60,20 Kč a za přepravu cestujících noční linkou N11 ze stávající ceny 42,70Kč na 48,10 Kč. Zastupitelstvo rovněž
rozhodlo o přidělení dotace ve výši 40 tis. Kč pro SDH Letkov na projekt “Kolektiv mladých hasičů” v roce 2019, za
účelem nákupu materiálu a úhrady startovného na soutěžích. ZO Letkov také schválilo navýšení vodného o 4,- Kč,
t.j. na 33,- Kč/1 m3 a stočného o 4,- Kč, t.j. na 34,- Kč/1 m3 při zachování výše nájemného z vodovodu a
kanalizace ve výši 150 000,- Kč, t.j. celkem 300 000,- Kč za rok, a to na období let 2019 – 2020. Schválilo také návrh
na doplnění (úpravy) Strategického plánu rozvoje obce Letkov (SPROL) a uložilo VIR ZO Letkov zpracovat do
30.6. 2019 a v součinnosti s ostatními výbory ZO aktualizaci SPROL na období let 2019 – 2025. Zastupitelé
v rámci listopadových pracovních jednání dále projednali návrh rozpočtu obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl dne
3.12. 2018 vyvěšen na úřední desce a na el. úřední desce OÚ Letkov a bude projednán v rámci veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Letkov dne 19. prosince 2018. Rozpočet je navrhován nevyrovnaný s tím, že největší podíl na
navrhovaném schodku spočívá ve financování stavby místní komunikace směrem k vodní nádrži (ul. Lísková), kterou
nebylo možné z důvod odvolacího řízení realizovat dle původního plánu – tedy do konce tohoto roku.

Aktuality
Nový trávník na návsi
Kompletní rekonstrukce trávníku a dokončení výsadby růží se opozdily z důvodu nepříjemně dlouho trvajícího sucha.

vyrovnána byla plocha u telefonní budky

koncem září byly práce konečně zahájeny

okolo transformátoru byly vysazeny poléhavé růže

ale krátce po zasetí travního semene začalo opadávat listí
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Lípa republiky 2018
Neděle 28. října byla pro každého Čecha nejvíce památným dnem a po celé republice probíhala k tomuto
významnému jubileu řada akcí. Ani obec Letkov nechtěla zůstat pozadu a hlavně chtěla udělat něco památného jako
vzpomínku na stoleté výročí vzniku naší republiky. Lípa je odnepaměti náš národní strom, a tak jsme oslavili tento

déšť nezabránil několika desítkám občanů v účasti na akci

trojice nejmenších pomocníků pomáhala starostovi ze všech sil…

významný den zasazením stromu, který u nás bude růst nejméně dalších 100 let a bude nám tento den připomínat.
Kam jinam jsme ho mohli zasadit než na náves. Bohužel se počasí moc neptá, jestli je nebo není významný den a tak
v neděli odpoledne bylo nebývale chladno a sychravo. I tak jsme se my „Letkováci“ sešli, lípu zasadili a připili si na

… a pomáhali samozřejmě i dospělí

a došlo i na symbolický přípitek Lípě republiky kalíškem rumu „Republika“

krásnou budoucnost nejen lípy, ale nás všech a symbolicky rumem Republika. Lípu měli původně pomáhat zasadit
nejstarší občané Letkova, ale vzhledem k jejich zdravotnímu stavu se nemohli dostavit. Skvělou náhradu jsme ale měli
v malých „školkových“ občáncích, kteří se s vervou chopili svých lopatiček a vůbec jim nevadilo, že budou od bahna

když bylo hotovo, odešli všichni účastníci k památníku, kde společně položili kytici květin

špinaví od hlavy až k patě. Jsem ráda, že se takové akce mohl účastnit i můj syn, určitě to jednou bude i pro něho milá
vzpomínka. Strom bude růst spolu s ním a my budeme moci vzpomínat na tento památný den také trochu osobně.
(Petra Jíšová)
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Stavba haly ASP Group
V jihozápadní části obce, předurčené Územním plánem obce pro „výrobu a skladování“ se dokončuje stavba haly
společnosti ASP Group,s.r.o., která bude sloužit ke skladování, předvádění a prodeji čtyřkolek, sněžných skútrů,

vozidel ARGO 8x8, elektrických skútrů a doplňků pro čtyřkolky a motocykly. Firma ASP Group,s.r.o. je 100% česká
firma a bude zaměstnávat přibližně 30 lidí. Kolaudace budovy je plánovaná na konec roku 2018, otevření se plánuje
v březnu příštího roku. Jsme připraveni podílet se na připojení průmyslové zóny na objízdnou komunikaci, abychom se do budoucna vyhnuli průjezdům částí obce Letkov. Naše společnost se
se bbude podílet na kulturních a společenských akcích obce (finančně i materiálně) a již nyní jsme
přispěli finančně letkovským hasičům. Jsme si vědomi všech nepříjemností, způsobených zvýšeným provozem stavební techniky - především v ulici Staroplzenecká, a proto v souvislosti se stavbou i budoucím provozem rádi zodpovíme případné otázky.
(Dušan Hřích)
Zahájení stavby komunikace k vodní nádrži – dešťová kanalizace
Po dlouhých 5-ti letech průtahů, zaviněných opakovanými a jen těžko pochopitelnými obstrukcemi ze strany jednoho
z obyvatel Letkova se přiblížil okamžik, kdy se ulice Lísková, spojující původní zástavbu obce s nově se rozrůstající
lokalitou v Podlesí, konečně dočká jednotného asfaltového povrchu. Je škoda, že nebylo možné celou stavbu v ulici

Lísková dokončit ještě v tomto roce, ale je moc dobře, že se již podařilo vybudovat potřebný úsek dešťové kanalizace,
která bude sloužit především k odvodnění vozovky a chodníků tohoto nového úseku ulice Lísková. Přispěje ale
bezpochyby i k odlehčení průtoku otevřeným korytem Božkovského potoka v jeho horním toku. Stavební práce byly
zahájeny již v létě přeložením trojice sloupů elektrického vedení. Přeložka byla provedena společností SUPTEL,a.s.
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a stála cca 350 tis. Kč. Stavba dešťové kanalizace v celém úseku komunikace (v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč)
probíhala za provozu linky MHD č.12 a byla plně financována z prostředků, věnovaných obci investory stavby
Letkov-V Podlesí II - na základě Plánovací smlouvy z prosince roku 2010. Výstavba místní komunikace (po léta
vedené pod názvem akce „Letkov- k vodní nádrži“ ) - a to včetně nové křižovatky ulic Kyšická, Lísková, Habrová,
bude financována z rozpočtu obce s využitím dotace Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč, kterou obec obdržela
v rámci programu PSOV. Stavba nového asfaltového povrchu silnice a chodníků začne v polovině března příštího
roku a bude dokončena do konce května. Obě tyto stavby realizuje společnost Berdych Plus s.r.o., která byla vybrána
na základě provedeného výběrového řízení.
(Rostislav Kotil)

Vítání občánků
V pátek 26. 10. byl sál kulturního domu v Letkově zaplněn nejmladšími obyvateli, konalo se totiž po dvou letech
vítání občánků. Pozváno bylo tentokrát 17 novorozenců a batolat, se kterými přišli i jejich starší sourozenci s dalšími
rodinnými příslušníky. O milý úvod se postaraly děti z MŠ Letkov svým vystoupením, pod vedením paní učitelky

Bc. Veroniky Staré. Rodiče tak mohli vidět, co vše se děti stihly od září naučit. Rodiče novorozenců si postupně
převzali od starosty obce kytičku a drobný dárek pro svou ratolest a po podpisu do pamětní knihy se společně

vyfotili. Po skončení akce se všichni sešli u připraveného občerstvení a dětičky se seznamovaly se svými novými
kamarády a těšily se s dárky, které dostaly od zástupců obecního úřadu.
(Veronika Varačková)
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Životní jubilea
Jak je všem známo, v Letkově není o svatby nouze. Nejsou to ovšem svatby jen mladých novomanželů, ale slaví se tu
i krásné zlaté a diamantové svatby, což je obdivuhodných 50 a 60 let společného manželského života.

„diamantovou“ svatbu oslavili manželé
Zdena a Václav Suchých

„zlatou“ svatbu oslavili manželé
Anna a Miroslav Jíšovi
Marie a Jaroslav Nolčovi

Nemohli jsme opomenout také dva naše spoluobčany, kteří se v letošním roce dožili úctyhodného věku 94.narozeniny.

pan Otakar Němec

a pan Miloslav Ženíšek

Všem oslavencům upřímně gratulujeme
a do dalších let života jim přejeme všechno nejlepší, hlavně pak pevné zdraví.
(redakce Letkovských listů)

Ohlédnutí za létem a podzimem
Nohejbalový turnaj
V polovině července se již tradičně sjeli do Letkova nohejbaloví nadšenci z obce i blízkého okolí. Tento rok akce
připadla na 14. červenec a na vzorně upravené ploše letkovského hřiště se mezi sebou utkalo opět čtrnáct trojčlenných
mužstev. Valná část sportovců se k nám vrací každoročně, pokaždé však přibude i někdo nový. Letos se jako nováčci

prezentovali hráči z Plzně – družstva Tornádo a Satani. Počasí letos účastníkům přálo, přesto ale v polovině turnaje
přišla větší, ale naštěstí krátká bouřka. I přes tuto drobnou nepřízeň počasí probíhal celý turnaj opět ve veselé a
uvolněné atmosféře. Vítězi letošního ročníku se stali plzeňští Banáni.
(Petra Jíšová)
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Veřejná soutěž lodních modelářů
První srpnová sobota opět patřila letkovskému klubu lodních modelářů. Soutěžilo se znovu o Putovní pohár starosty
obce Letkova. Soutěžící se sjeli ze všech koutů naší republiky, a tak jsme měli možnost
vidět jízdy závodníků např. z Borovan u Budějovic, z Teplic nebo Chebu. Letos měl
poprvé velké zastoupení také klub z jihočeských Ledenic. Jezdilo se opět v juniorských
i seniorských kategoriích, a hlavně pro zábavu. Kdo se přišel podívat, mohl si
prohlédnout krásné modely vojenských i civilních lodí, člunů i parníků na skutečný
parní pohon. Zvláštní kategorii opět tvořily ženy a družky lodních modelářů, které byly
ozdobou celého závodu a nastoupily na startovací čáru v modelech oblečení z první
republiky.

První tři nejlepší závodníci z každé kategorie obdrželi sladkou medaili a Pohár starosty obce si nakonec odvezl právě
juniorský zástupce ledenického klubu Dominik Juhasz.
(Petra Jíšová)

Setkání dříve narozených
V úterý 30. října 2018 se konalo další, již tradiční setkání občanů Letkova totiž těch, kteří se narodili o trochu dříve.
Úvod setkání patřil těm nejmenším občánkům, kteří navštěvují novou mateřskou školu, která je v provozu již druhý
školní rok. Jejich vystoupení pod vedením ředitelky Gabriely Synkové a učitelky Veroniky Staré bylo krásným

nejdříve zahrála na příčnou flétnu Janička Varačková

… a pak už se přítomným seniorům představily děti z MŠ Letkov

trojice muzikantů pak až do večerních hodin přispívala svým bohatým repertoárem k dobré náladě všech, kdo se podzimního setkání zúčastnili

zpestřením tohoto setkání. Vystoupení potvrdilo obtížnou práci pedagogů a náročnost přípravy takovéto akce. Po
vystoupení následovalo občerstvení, které připravily a roznesly ke stolům paní T. Holá, V. Varačková a L. Vávrová.
A jako vždy, další část setkání vyplnila hudba – tentokrát trojice muzikantů pod vedením p. Žákovce, při které si
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všichni zazpívali a zavzpomínali si na časy, kdy se v tomto sále pořádaly bály. A těch bývalo v sezoně opravdu dost
a nás jistě nebolely nohy. Setkávání se od roku 2015 stalo již tradicí a všichni se už těší na setkání další, to jarní.
(Marie Svozilová)

Kouzelné představení Pavla Kožíška
První listopadovou sobotu vyrazil z Letkova autobus plný dětí a jejich dospělého doprovodu vstříc kouzelnickému
dobrodružství do Líbeznic u Prahy, které jsou sídlem Divadla kouzel Pavla Kožíška. Divadlo samo o sobě má velmi
originální design a jeho součástí je nejen pizzerie, ale i kouzelnický obchod a zrcadlový labyrint, což nezanechalo
jediné dítě v klidu. Iluzionista Pavel Kožíšek měl tentokrát asistentku Hanu Mašlíkovou a vzali diváky na cestu kolem
světa. Představení bylo určeno především dětem předškolního a nižšího školního věku a ty měly také možnost
vystoupit v jednotlivých destinacích a společně s hlavními aktéry si vyzkoušet – případně prokouknout – některé triky

a kouzla. Odměnou jim byl potlesk a především veselý smích ostatních diváků, jelikož čarování to bylo zábavné a
nápadité. Po skončení představení si každý mohl zakoupit své vlastní kouzelnické náčiní v čarodějném obchodě a
s tímto vybavením se pak všichni vydali do zrcadlového labyrintu, který se otřásal v základech, když jím procházela
letkovská „banda“. Děti se viděly jako dlouzí či širocí, ale také se mohly vyfotit v tzv. antigravitační místnosti nebo
s levitujícím stolkem. Pro starší bylo na stěnách mnoho obrázků s optickými iluzemi. To nejlepší bylo ale zrcadlové
bludiště, které si mnozí vyzkoušeli projít i několikrát. Naštěstí všichni našli nakonec cestu ven a mohli se
při příjemném sdílení zážitků na cestě vrátit zpátky domů.
(Lucie Kočandrlová)

Zájezd do divadla
V sobotu 24. listopadu nám obecní úřad zpříjemnil sychravý den uspořádáním návštěvy divadla Hybernia v Praze. Po
krátké procházce předvánoční Prahou jsme usedli na báječná místa mezi třetí a pátou řadou, která jsme ocenili
zejména při ohňových efektech. Chvílemi jsme totiž nevěděli, jestli nám hoří tváře díky nim, nebo vtáhnutím do děje
úžasného muzikálu Mefisto, kde režisér Zdeněk Zelenka nechal rozehrát známý námět milým a příjemným způsobem.
Jsem přesvědčená, že stejně jako nás diváky bavil příběh i herce v čele s Josefem Vojtkem a Petrem Ryšavým v hlavní
dvojroli, tak i Ivanu Korolovou, úžasné tanečníky představující Hospodina – Jiřího Minaříka a Ďábla – Alexeje Kolvu
a samozřejmě i všechny ostatní účinkující. My jsme rozhodně odjížděli k domovu obohaceni o skvělý zážitek a velice
spokojeni.
(Miroslava Macková)
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Cirkus v Letkově
V neděli 25. 11. 2018 k nám zavítal bezkonkurenční cirkus. Cena vstupenek byla 180,- Kč pro dospělého a 150,-Kč
pro dítě do nobl lože. Cena za sezení na lavičkách v zadních řadách byla o něco nižší. Lóže se nacházely v prvních
dvou řadách okolo manéže a byly vybaveny načančanými plastovými
židlemi s tzv. „podprdelníkem“. Že by kus koberce? No nevadí, alespoň nám
nepotáhne zespod na zadky. Nesmíme ještě zapomenout na lístky do
tomboly, za 25,- Kč jeden lístek a vyhrává každý! Celkem 28 návštěvníků,
z nichž půlka bylo dětské osazenstvo, zaplnilo cirkus až po strop a netrpělivě
se čekalo na akrobatické kousky umělců a na zvířátka. Venku byla teplota
kolem nuly, uvnitř cirkusu teplotu vytáhli pomocí dvou agregátů
vyluzujících umělý dým na úctyhodných možná tak 10 stupňů. Roušky jsme
bohužel neměli. Ale alespoň otužilci byli ve svém živlu. Ostatní, co neměli
rukavice ani podvlíkačky, začali rychle shánět rum nebo něco na zahřátí. Konečně to vypuklo. Vystoupení začalo
akrobatickými kousky - stojkou to začalo a chůzí po rukách skončilo. Po zdárném výkonu pak nastal čas na
žonglování. Žonglér žongloval s noži, kruhy, dokonce i s plastovými talíři! Že mu něco občas spadlo, to dětem vůbec
nevadilo. Házelo se i noži! Postarší figurantka stojící před prkennou stěnou se snažila tvářit vyplašeně. Robin Hood si
stoupl dva metry před ní a začal házet nabroušenýma ocelovýma Solingenama. Nebo alespoň dle jeho výrazu bylo
patrné, že nože budou opravdu prvotřídní kvality a s bezchybně nabroušeným ostřím. Občas se zjevil i klaun, nebo
spíše šašek. Ale dětské tvářičky byly stále v úžasu a dokonce i úsměvy se objevily. Majitelé cirkusu nezapomněli ani
na přestávku a její plnohodnotné využití. Otevřeli stánek s popcornem, pitíčkem a nejrůznějšíma oslepujícíma
blikátkama. Dětem nafoukli skákací hrad a za poplatek 20,-Kč na dítě si mohlo dítko jít zaskákat. No neberte to!
Nakonec se čtyři ratolesti rozhodly navštívit skákací hrad, zuly si zimní botičky a hybaj vytírat ponožkami zmrzlý
hrad. Po třech minutách, kdy už byl hrad dokonale vyčištěný a dětské nožičky začaly omrzat, nastal čas hrad vypustit
a uklidit a připravit manéž na zvířátka. Jaká to krásná zvířátka pro návštěvníky připravili?! Nádherné různobarevné
hady, kteří se dokázali proměnit v pejska nebo žirafku. Jak je to možné?! Dlouzí barevní hadi alias balonky se pomocí
šikovné ruky klauna proměnily v pejska nebo žirafku. A dětičky měly zas rozzářené oči.
Na samém konci čekalo na dětičky překvapení - co že to vyhrál jejich lístek v tombole? Dvě přepravky plné balonků a
dalších cenností. Račte si vybrat. Jeden lístek, jeden dáreček. Dětičky byly ve svém živlu a rodiče byli v transu, aby
vybrali dětem tu největší cennost, když už do toho vrazily své tvrdě vydřené peníze. A je konec! Následovalo
poděkování, že jsme byli milé publikum a pozvali nás na další cirkusové vystoupení do sousedních vesnic.
Co říci závěrem? Cirkus byl přece pro děti - těm se to líbilo 
(Alice Stuchlová)

Mikulášský rej
Mikulášská zábava pro děti pomyslně odrazila ručičku kalendáře, která se blíží, pro děti k tak významnému, Štědrému
dni. Hravého odpoledne se se zájmem ujal náš, již vyzkoušený, oblíbený moderátor Jiří Sýkora. Užili jsme si spoustu

her pro děti každého věku a zatancovali na mnoho veselých písniček. Vyvrcholením a vlastně stěžejní událostí byl
příchod Mikuláše, čerta a anděla. Čert samozřejmě do pekla žádné dítko neodnesl – ale naopak, trojice nakonec
obdarovala každého, kdo recitačním či pěveckým výkonem přispěl obecenstvu ke kulturnímu zážitku.
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a nakonec došlo i na společné foto s Mikulášem, andělem i s čertem

Sladkého dárku se dočkali i ti, kteří se ze strachu báli na tuto trojici i podívat a ti nejmenší, kteří nám zpestří zábavu v
příštích letech. Takže jsme si všichni užili parádní odpoledne a rovnou ze sálu jsme odešli na náves rozsvítit vánoční
strom.
(Anna Ferdová)
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Rozsvícení vánočního stromu
"Že čas utekl, jako voda, žádná škoda, žádná škoda, už jsou po roce opět vánoce." Slova refrénu vypůjčená z vánoční
písničky, kterou jsme si poslechli u rozsvícení vánočního stromečku, plně vystihují začátek tohoto článku.
Vánoční čas startujeme právě rozsvícením vánočního stromku na návsi, při kterém atmosféru "zútulňují" svým

Vánočním stromem je letos jeden ze stromů u památníku

bylo zřejmé, že dětem déšť evidentně nevadil…

… a svoje vystoupení před desítkami diváků si skvěle užily

v improvizovaném stánku byla k vidění i ke koupi výstava vánočních perníčků a jiného cukroví – a horký čaj nebo svařák

vystoupením dětičky naší mateřské školky. Ani letos nám bohužel počasí nepřálo, a ač bylo 2. prosince, pršelo jako z
konve. Déšť sice trochu kazil tu úžasnou atmosféru, ale dětičky byly rozjařené z mikulášské zábavy před tím a rodiče
roztávali radostí a štěstím nad pohledem na své drobečky zpívající vánoční písničky. A komu ani tohle nepomohlo,
mohl ochutnat vánoční pečivo nebo se zahřát svařákem, který pro letošní zahájení adventu připravili členové
Kolektivu mladých hasičů.
(Anna Ferdová)
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Zprávy z mateřské školy
Mateřská škola Letkov zahájila druhý rok své existence. I v tomto školním roce máme pro děti a jejich rodiče
připraveno spoustu zajímavých aktivit. Děti se mohou těšit na divadelní představení, na aktivity zaměřené na
ekologickou a polytechnickou výchovu i na akce, které jim připomínají svátky a výročí během celého kalendářního

roku. V dnešní uspěchané době si velmi vážíme zájmu rodičů o společná setkání ve školce. Každá chvilka, kterou
dětem věnujeme, se nám vrací v upřímné dětské radosti a smíchu. Šťastné a spokojené děti jsou pro všechny největší

odměnou. Ráda bych poděkovala všem rodičům i prarodičům za výbornou spolupráci s mateřskou školou,
představitelům obce za trvalou podporu a pomoc a všem zaměstnancům školky za obrovské úsilí a nadšení, se kterým
se o děti a chod školky starají.
(Gabriela Synková)
Mikulášská nadílka v MŠ Letkov v obrazech
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Co na to rodiče - aneb pochvaly není nikdy dost
Když jsem otočila další list v kalendáři a v něm se mě zvesela smála trojka 3. 9., lehce jsem se zděsila. Proč? Protože
už je tu ten ne příliš oblíbený předškolní rok - ano už mám doma předškolačku. Dětská bezstarostná léta jsou pryč a
plíživým a nenápadným krokem se k nám přibližují "nové starosti" - školní.

Naše mateřinka vstoupila do druhého roku svého "života" a již jednu vlnu předškoláků propustila do světa a letos
vyrazí další parta a mezi nimi jsme i my. No, zvládli to jiní, proč bychom to nezvládli my. Ve školičce již od září pilně
trénovali, samozřejmě, velké děti plní náročnější úkoly, které je nenápadně přibližují ke škole a menší dětičky jejich
lehčí variantu. Aby to nebyly jen povinnosti, prokládali si čas zábavnými a hravými záležitostmi uvnitř i venku a
divadýlky. I letos si zpestřili školičku pátečním plaváním, které je příjemným relaxem pro všechny.
Slovem na závěr bych řekla, že naši předškoláčci jsou ve skvělých rukou našich milých učitelek s novou posilou
(asistentkou), které je hravě a s úsměvem připravují na další etapu jejich života - školu. Za všechny rodiče DĚKUJI 
(Anna Ferdová)
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Dětem se ve školce líbí
V září odstartoval naší školce již druhý školní rok. Oproti minulému roku už jsme všichni moudřejší a víme, co od
jejího každodenního chodu očekávat. Přibyla nová paní učitelka a také asistentka pedagoga. Navýšení pedagogického
sboru bylo opravdu zapotřebí, jelikož se počet žáčků zvýšil na 24 a oproti minulému roku přibylo hodně malých dětí,
které potřebují větší pomoc při každodenních vyučovacích aktivitách, jídle apod. Za svoji maličkost musím dodat, že
naše rodina má už letos hned dvojnásobné zastoupení. Na jedné straně naší „velkou“ předškolačku, která už ví
všechno nejlépe a na straně druhé našeho „dvouleťáčka“, který se teprve učí, jak se vlastně v takovém zařízení má
chovat. Musím za obě děti říct, že máme i letos jen ty nejlepší zkušenosti. Přestože to musí být pro paní učitelky

náročnější než loni, obě děti krásně prospívají a je na nich vidět posun. Každému se věnují jak individuálně, tak se ho
snaží i zapojit do kolektivu s ostatními jinak starými dětmi, což je jim jenom ku prospěchu. Děti se od začátku roku
opět přiučily spoustu věcí, například o podzimních plodech, zvířátkách či počasí. Školku opět navštívilo několik
divadelních představení a také šikovná paní učitelka s klarinetem. Starší děti opět jezdí každý pátek plavat na bazén.
Pro nás rodiče jsou potom milým setkáním tematické dílny či sešlosti, které se pořádají o Halloweenu nebo teď o
Vánocích. Také se mi moc líbí zapojení dětí při letkovských kulturních akcích jako Setkání seniorů, Vítání občánků
nebo zpívání při rozsvěcování vánočního stromu na návsi. A pro mě osobně je největší odměnou to, že se děti do
školky každý den těší nejen za kamarády, ale také za paními učitelkami a odpoledne odchází vždy s úsměvem.
Děkujeme.
(Petra Jíšová)

Mladí hasiči
Konec prázdnin s hasiči
Poslední prázdninový víkend připravil „Kolektiv mladých hasičů“ na louce u vodní nádrže akci nejen pro děti. Pro
děti, které nejsou členy kolektivu letkovských hasičat byl připraven program s hasičskou tématikou. Na pečlivě
připravené trase lesem si tak děti mohly vyzkoušet téměř všechny dovednosti, které s dětmi z našeho kolektivu

jediné deštivé odpoledne za celé léto připadlo na tento den

svérázné hasičské kuželky pobavily všechny
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pravidelně v úterý a ve čtvrtek trénujeme. Po splnění všech disciplín si každý opekl špekáček a na konec si všichni
zatančili na dětské diskotéce. Ve večerních hodinách zahrála pod širým nebem hudební skupina Podvraťáci.

… a na plechovky se tentokrát použila malá stříkačka

v cíli už na účastníky čekalo teplé občerstvení, sladkosti i nápoje

překonávání překážek v lese

a večer – bez ohledu na mírný déšť- pokračovala zábava dospělých

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli celou akci připravit a hlavně těm kteří nás přišli podpořit svojí účastí i za
nepříliš vlídného počasí.
(Radek Voříšek)

Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami
První listopadový víkend 3. a 4. 11. se „Kolektiv mladých hasičů“ poprvé zúčastnil v Praze memoriálu Marty
Habadové, závodu halové soutěže v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. V sobotu 3.
11. závodil v kategorii starších chlapců
David Drnek.
V nabité konukrenci se s časem 13,93
s umístil na
73. místě z 312 závodníků. V neděli 4. 11.
závodil
v kategorii mladších chlapců Tadeáš Voříšek.
Tomu
se
dařilo o něco lépe a s časem 15,06 s se
umístil
na
bodovaném 13. místě z 266 závodníků.
V sobotu 24. 11. jsme vyrazili na další závod,
tentokráte až
do Ostravy na Ostravsko Beskydské
šedesátky. Do
tohoto závodu jsme přihlásili pět dětí.
V kategorii
starších chlapců závodil David Drnek s časem 13,38
s se umístil na 49. místě ze 196 závodníků. V kategorii starších dívek
závodila
Viktorie Ježíková s časem 16,02
s se umístila na 167.
místě z 206
závodnic. V kategorii mladších chlapců závodili Jan Mach s časem 19,62 s se umístil na 111. místě, Jan Sniegoň - s časem
17,71 s se umístil na 75. místě a Tadeáš Voříšek - s časem 14,23
s se umístil na bodovaném 8. místě ze 178 závodníků. Český
halový pohár má celkem čtyři závody. Na jaře se závodí
v Ostravě a v Jablonci n. Nisou, na podzim se závodí v Praze a
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opět v Ostravě. V příštím roce bychom se chtěli zúčastnit všech čtyř závodů a pokusit se o co nejlepší výsledky ve
všech věkových kategoriích. Snad se nám smělý plán povede zrealizovat a to, jak po stránce časové, tak hlavně po
stránce finanční. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům.
(Radek Voříšek)

TJ Sokol Letkov
Letkovký fotbalový turnaj
V sobotu 28. 7. hostila Letkovská aréna futsalisty z Čech, Moravy i Slovenska na přeboru České obce sokolské v
malé kopané. Již 28. ročník měl velice kvalitní obsazení. Hrálo se ve dvou kategoriích do 40 let a nad 40 let. Obě

skupiny měly 6 celků, systém každý s každým, celkem 30 zápasů po 12 minutách. O hladký průběh se postarala
dvojice rozhodčích Jiří Pelikán a Michal Šik, kteří dokázali včas zchladit horké hlavy. Skupině hráčů do 40 let dlouho
vévodila FC Bedna Praha. Až v závěru je předběhl FC Důraz Plzeň ml. Pohár za třetí místo získal československý tým
(loňský vítěz) Sklo a střepy. Nejlepším hráčem se stal Michal Fedorco (sklo a střepy ml.) a nejlepším brankářem byl

Josef Vít (Sokol Letkov ml.) Po rozpačitém začátku dokráčel na vrchol Sokol Letkov za kategorii zkušených, nad 40
let. Nejvíce prožíval zápasy zraněný dlouholetý kapitán Jiří Čechura, přezdívaný Belmodo. Naštěstí brankář Pavel
Ullmann udržel čisté konto a mohlo se slavit. O dalším pořadí rozhodovala mini tabulka 4 celků. Mojmír Šauer, který
odpovídá za systém turnaje, vše zvládl propočítat. Jako druzí skončili Lékaři Plzeň a třetí místo obsadili hráči z Manto
Letkov. Velké poděkování patří firmě JTF PARTNERSHIP Letkov, která věnovala do soutěže výherní poháry.
(Karel Fiala)
Reprezentace na Slovensku a na Moravě
Hráči TJ Sokol Letkov se v červnu zúčastnili 20. ročníku turnaje na Slovensku.
V srpnu pak hráli na turnaji Sokola Čejkovice u Hodonína, a to dokonce v obou
kategoriích. Dobře reprezentovali nejen TJ Sokol Letkov, ale i naši obec.
(Karel Fiala)

17

20. ročník turnaje mládeže ve futsale
Již 20. ročník turnaje mládeže ve futsale, který byl zároveň přeborem České obce sokolské se konal v neděli 2. 12. v
hale u zimního stadionu v Rokycanech. Členové TJ Sokol Letkov opět připravili pro fotbalovou přípravku, hráčům do
10 let, celkem 24 utkání. Hrálo se ve dvou
skupinách. První skupinu o pěti účastnících
vyhrál Slavoj Mýto, druhým byl Prazdroj
Plzeň. Z druhé skupiny se čtyřmi družstvy
postoupily Horní Bříza se Spartou
Radkovice. Semifinále se proměnilo
v předčasné finále při souboji Mýta s
Radkovicemi. Velké drama, které prožívali
hlavně rodiče hráčů, skončilo 1:0 pro Mýto. Tímto výsledkem si Mýto otevřelo cestu k titulu. Poháry si odnesli i
jednotlivci. Nejlepší brankář: Natálie Žížková FC Viktoria Plzeň. Nejlepší hráč: Michal Čagánek Sparta Radkovice.
Pořadatelé Sokol Letkov neopomněli ocenit ani všechny trenéry. Trenérům byly předány drobné dárky od společnosti
Realitní kancelář Pubec s.r.o., které tímto děkujeme.
(Karel Fiala)

V Pohodě je pohoda
Léto bylo ve znamení dětských příměstkých kempů a rodinných dovolených. Všechna letní sportoviště byla k
dispozici místním sportovcům a nechybělo ani letní osvěžení na terase. Od léta je restaurace otevřena každý den od
11 hod. s poledním menu po celý týden. V polovině září se aktivní běžci mohli zúčastnit již 2. ročníku běhu Praha –
Plzeň s cílem v Pohodě. Pro velký úspěch je již vypsán 3. ročník.

V listopadu proběhlo další představení NA STOJÁKA s výbornou trojicí Lukáš Pavlásek, Arny a Daniel Čech.
Milovníky dobrého jídla a vína jsme přivítali na klasických Svatomartinských hodech. Pro tenisové sportovce je v
provozu tenisová hala. A po celý zimní čas probíhají pravidelné hodiny cvičení BOSU, Pilates, Jógy a indoor
cyclingu. V zimním období dále můžete navštívit naše wellness a fitness. Vánoční svátky a konec roku bude ve
znamení pohody a odpočinku. Rádi vás přivítáme v omezené otevírací době. Také vám rádi poradíme s výběrem
dárkového poukazu dle vašeho přání. Již teď pro vás připravujeme akce na rok 2019. Těšit se můžete na divadelní
představení, Pohodový bál a další akce, které pro vás připravujeme. Ke konci roku přejeme všem pohodu a hlavně
zdraví v novém roce.
(Petra Kraftová)
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Na co se můžeme těšit … ?
Na Štědrý den, jako už po několikáté, se můžeme těšit na zpívání vánočních koled u laviček v Podlesí a
na Betlémské světlo - v místní kapličce od 15:00 hodin.
Rok 2018 nám ukončí silvestrovské fotbalové utkání: Mladí versus Dříve narození – od 14:00 hodin
Přijďte oslavit vstup do Nového roku s Hasiči Letkov.

V lednu a v únoru oprášíme brusle a vyrazíme na již tradiční volné bruslení.
Na Masopustní průvod se zamaskujeme a vypravíme v sobotu 2. února 2019.
U masek zůstaneme i v březnu, kdy bude pro děti připraven Maškarní bál.
Tančit budou i dospělí a to na 4. ročníku Pohodového bálu, který se bude konat v Pohodě 16. března.

Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem přispěvatelům
Děkujeme za zajištění tisku tohoto vydání Letkovských listů spol. RK Pubec, s.r.o.
Redakce:
Tereza Holá,
Rostislav Kotil
Lucie Vávrová
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