Červenec 2022

Vážení a milí čtenáři,
je dobře, že se v celé naší krásné zemi od počátku letošního roku výrazně zlepšila zdravotně epidemiologická situace,
a že už nic nebránilo pořádání společenských a sportovních akcí, plánovaných v prvním pololetí tohoto roku. V obci to
prostě zase začalo žít. Není tedy divu, že to dnešní vydání je plné dojmů z většiny organizovaných sportovních a
společenských akcí a také ze života naší mateřské školky. Rád se s vámi na tomto místě dělím i o informace, spojené
s dalšími investičními akcemi. Časně zjara byla dokončena výměna výtlakového potrubí a modernizace vystrojení
čerpací stanice odpadních vod. Byla rovněž vybrána prováděcí firma na plánované rozšíření vodojemu a
předpokládaný termín zahájení stavby byl stanoven na 1.srpen tohoto roku. V rámci vyhlášeného dotačního programu
MZe ČR jsme požádali o přidělení dotace ve výši 4 miliony Kč a čekáme na konečné rozhodnutí o jejím přidělení. Od
Plzeňského kraje jsme získali dotaci 250 tis. Kč na rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci, která začne v průběhu
měsíce července. Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace (PD) na plánovanou
intenzifikaci ČOV Letkov, s níž se ve střednědobém plánu rozvoje obce počítá v letech 2024-2025. Připraveno je
vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele PD na rekonstrukci místních komunikací Staroplzenecká a Ke Hřišti,
s jejichž realizací se počítá po skončení dlouhodobě připravované akce „III/18018-Letkov,průtah“. I když k dnešnímu
dni stále ještě nebylo k této akci zahájeno stavební řízení, existuje reálná naděje, že se tak stane do konce měsíce
července t.r. a že budu moci informovat zastupitelstvo obce i veřejnost v průběhu posledního veřejného zasedání
stávajícího zastupitelstva obce. Možná většina z vás zaznamenala, že hned od ledna reagovalo vedení obce (ve
spolupráci s příslušnými svozovými firmami) na podněty v rámci ankety, týkající se likvidace odpadů – s důrazem na
tříděný odpad. Snad nikdo nemohl přehlédnout 16 nových odklápěcích kontejnerů na parkovišti u obecního úřadu a
řada z vás jistě zaznamenala i další dvě stanoviště , kam byly přesunuty méně oblíbené a stejně funkční zvony.
Vážení občané, čtenáři,
dnes naposledy se na vás obracím z tohoto místa našeho občasníku. Bylo mi ctí vykonávat funkci starosty obce po tři
volební období a mít tak možnost aktivně se podílet na jejím rozvoji v průběhu uplynulých 12ti let. Opravdu rád se
ohlížím za vším, co se v těch letech podařilo v obci změnit k lepšímu a jsem rád, že se mi a celému zastupitelstvu
k tomu od vás dostávalo po celou dobu většinové podpory. Samozřejmě, zdaleka není vše hotovo – a to je velká šance
pro nové zastupitelstvo obce, nového starostu nebo starostku, které si zvolíme ve dnech 23.-24.září. Upřímně vám
děkuji za důvěru a podporu, kterou jsem po celá léta velice citlivě vnímal a velice si jí vážil.
Přeji vám hezké prožití letních prázdninových dnů.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Ze zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Zastupitelstva obce se v posledním roce tohoto volebního období sešlo ke dvěma veřejným zasedáním. První veřejné
zasedání bylo starostou obce svoláno na 23. března 2022. Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Rozpočtové
opatření č. 1/2022 a schválili Rozpočtové opatření č.2/2022 , prováděná s ohledem na předpokládané výdaje prvního
pololetí roku. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo se spol. PORR,a.s. – dodavatelem díla “Rozšíření stávajícího
vodojemu” a schválili příkazní smlouvu s Ing. Petrem Zykmundem ve věci technického dozoru investora na této připravované stavbě. V souvislosti s připravovanou přeložkou vzdušného vedení NN schválili také smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce,a.s., zajišťující přeložku vzdušného el. vedení NN na
pozemcích obce v úseku od vjezdu do obce ze směru od Božkova až po křižovatku ulic Plzeňská, Kyšická, včetně
návsi. Zastupitelé projednali a schválili smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši 50 094,- Kč
k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022. ZO Letkov schválilo podání žádosti o dotaci
v rámci PSOV PK 2022 k zajištění financování akce „Vybudování bezdrátového rozhlasu” a schválilo rovněž smlouvu o dílo se spol. Sovt Radio,s.r.o. Zatupitelé schválili záměr obce odkoupit pozemek parc.č. 193/21 o celkové rozloze 769 m2 od majitelky Marty Jíšové za cenu 200,- Kč/1 m2. Zastupitelé schválili vypsání veřejné zakázky malého
rozsahu ve věci zpracování PD na plánovanou intenzifikaci čističky odpadních vod (ČOV) Letkov a schválili také
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci zpracování projektové dokumentace na opravy místních komunikací
Staroplzenecká a Ke Hřišti. Zastupitelstvo dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 3000,- Kč spolku Storgé,z.s. a veřejnoprávní smlouvu s SDH Letkov o poskytnutí účelové finanční dotace 50 000,- Kč na činnost
Kroužku mladých hasičů. Zastupitelé dále projednali nabídku spol. SPL,a.s. k odkoupení pozemků obce (pod fotovoltaickou elektrárnou - FVE) za cenu 4 447 840,- Kč, t.j. za 40,- Kč za 1 m2 pozemku. S ohledem na platnou smlouvu
zastupitelstvo neschválilo záměr obce prodat tyto pozemky obce a uložilo starostovi obce, aby v tomto smyslu informoval žadatele.
Červnové zasedání ZO Letkov se konalo 23.6.2021. Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet obce za rok
2021. Obec Letkov hospodařila v roce 2021 s nevyrovnaným rozpočtem – se schodkem ve výši 3 850 000,00 Kč.
Schodek rozpočtu byl ale kryt stavem hotovosti na bankovním účtu obce. V průběhu roku 2021 byl rozpočtovými
opatřeními upraven rozpočet na přebytek ve výši 2 500 000,00 Kč. Skutečné příjmy obce k 31. 12. 2021 byly ve výši
14 452 499,84 Kč a skutečné výdaje ve výši 9 653 104,16 Kč (po konsolidaci). Nejnákladnější z investičních akcí
byla výstavba relaxační zóny a fitness parku pro všechny generace v celkové hodnotě 1 224 157,14 Kč. Akce byla
dotována ze státního rozpočtu MMR ČR částkou ve výši téměř 700 tisíc Kč. Dále bylo modernizováno vytápění budovy č.p. 50 – výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo – v celkové hodnotě 568 642,75 Kč, s využitím dotace
Plzeňského kraje ve výši 250 tis. Kč. Byla také dokončena 2. etapa rozšíření veřejného osvětlení v ulici Vrbová
v hodnotě 330 021,45 Kč. Veškeré údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny
v roční účetní závěrce ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a příloha. Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a
příloha účetní závěrky za rok 2021 jsou dostupné na internetových stránkách obce na www.obec-letkov.cz.
Na běžném účtu obce u KB,a.s. bylo ke dni 31.12.2021 celkem 9 052 622,47 Kč, na účtu u ČNB bylo 1 746 334,92
Kč a na účtu fondu obnovy a údržby VHI byla částka 4 035 166,70 Kč. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
provedl Krajský úřad Plzeňského kraje dne 4. 5. 2022 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření ÚSC Letkov za rok
2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
V dalším průběhu zasedání zastupitelé schválili kupní smlouvu ve věci koupě pozemku parc.č. 193/21 o celkové rozloze 769 m2, za cenu 200,- Kč/ 1m2. Tento pozemek je součástí místní komunikace obce - přípojky ul. Kyšická a
Vrbová na obchvat (silnice II/180). Zastupitelstvo schválilo také dohodu o zrušení věcného břemene s Vladimírem
Prokešem ve věci zrušení smlouvy z 19.12.2006 v souvislosti s vodovodní přípojkou na pozemek parc.č. 321/26 a
objektu na tomto pozemku parc.st.č. 119 v k.ú. Letkov. Současně schválilo smlouvu o zřízení služebnosti dle § 1257 a
násl. zákona č. 89/20120Sb. Občanského zákoníku, v platném znění, se spol. TERBO-MORAVIA s.r.o., ve věci téhož zatížení pozemku obce vodovodní přípojkou. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí územní studii č.5, řešící budoucí
zastavování plochy č.4 ÚP Letkov. Dále pak schválili smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové finanční
dotace ve výši 250 000,- Kč na vybudování bezdrátového obecního rozhlasu. Starosta v rámci programu zasedání
informoval přítomné o písemné žádosti spol. VANTAGE TOWERS s.r.o., zastupující spol. Vodafone Czech Republic
a.s., ve věci zájmu o odkoupení pozemku obce parc. č. 321/3 v k.ú. Letkov za cenu 860 000,- Kč a připomněl, že v
současné době existuje smlouva č. 120200 o pronájmu se spol. Vodafone Czech Republic a.s., platná do r. 2026, kdy
roční nájemné činí cca 150 000,- Kč. Starosta upozornil, že za dané situace je prodej pro obec nevýhodný – nemluvě o
končícím volebním období – a s ohledem na platnou nájemní smlouvu navrhl nabídku odmítnout. Všichni přítomní
zastupitelé obce pak jednomyslně odhlasovali nesouhlas s odprodejem pozemku obce parc. č. 321/3 v k.ú. Letkov, o
výměře131 m2 a uložili starostovi obce, aby písemně informoval zástupce společnosti Vantage Towers,s.r.o. o rozhodnutí zastupitelstva obce Letkov neprodávat v závěru volebního období žádnou nemovitost obce a ponechat rozhodnutí v dané věci pro nově zvolené zastupitelstvo. Do rozhodnutí trvat na platnosti stávající smlouvy o nájmu do
roku 2026.
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Aktuality
Nová sběrná místa tříděného odpadu
V návaznosti na vyhodnocení podnětů z ankety týkající se likvidace odpadů bylo hned v lednu doplněno 16 nových
odklápěcích kontejnerů. Všechny tyto kontejnery byly rozmístěny na parkovišti u obecního úřadu – a to po předchozí
úpravě povrchu celé plochy. Stávající kontejnery na papír a plasty byly z parkoviště přemístěny na dvě nová místa -

– v ulici Kyšická a ul. Staroplzenecká. Četnost vývozu (1x za 14 dní) byla zachována s ohledem na plánované finanční
prostředky – ale i tak bylo nezbytné (s ohledem na růst cen PHM) částku navýšit. Občas se ale zdá, že ani navýšení
celkového objemu nádob a zvýšení počtu míst sběru tříděného odpadu (TO) na dvojnásobek přesto nestačí. Není
samozřejmě vyloučeno, že do kontejnerů vyváží odpad i lidé z jiných vesnic nebo různí soukromí podnikatelé.
V příštím roce se proto s ohledem na uvedené předpokládá další úprava svozu komunálního i TO – včetně úpravy cen.
Mobilní pošta
Česká pošta provedla dvouměsíční zkoušku využitelnosti mobilní pošty v Letkově. Každé pondělí v době od 10,3011,30h byla pojízdná pošta k dispozici na parkovišti u OÚ Letkov. Bohužel, závěrečné hodnocení za 2 měsíce
ukázalo, že zájem o službu projevilo jen několik jednotlivců. Zato pro děti z MŠ byla poštovní mobilní přepážka
velikým zážitkem. A tak jedinou frontu u okénka vytvořily právě naše nejmenší děti s žádostí o razítko na připravený
dopis.

Čerpací stanice odpadních vod
V souladu s plánem rozvoje obce došlo k výměně výtlakového potrubí od ČS až k ČOV. Jednalo se o jedinou
investiční akci prvního pololetí tohoto roku. Bylo rovněž vyměněno celé vystrojení ČS. Stavbu v celkové hodnotě
1,25 mil. Kč provedla firma VODA.CZ,s.r.o. ve spolupráci s KaV St. Plzenec,a.s.

Pozor - vandalové jsou stále tady…
Možná, že někteří z vás v poslední době zaznamenali, že na vjezdové ceduli do obce, na sloupech a značkách zastávek
autobusů a MHD, dokonce i na mapě plzeňského regionu na návsi – tam všude
jsme měli příležitost si přečíst podivný podpis ještě podivnějšího autora – STA4rd .
Je opravdu těžké si představit, co dospělého člověka vede k takovému poškozování
věcí, které slouží nám všem… Nezbývá, než autorovi popřát, aby zdravého rozumu
a uvážlivosti hodné dospělého věku nabyl co nejdříve. Jiný dareba si zase ke svému
úchylnému sebeuspokojení vybral dětské hřiště a poničil přístupový žebřík na
novou lanovou pyramidu! I nad takovým činem zůstává rozum stát. Redakční rada
Letkovských listů proto považuje za nutné na oba tyto nepochopitelné projevy vandalství poukázat a pokusit se
zmíněné dareby povzbudit k zamyšlení – co svým vandalstvím chtějí komu dokázat? Opravdu cítí uspokojení nad
takovou zkázou?
(Redakční rada LL)
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Ohlédnutí za zimou
Tříkrálová procházka dětí z MŠ – s podpisem na dveře OÚ Letkov

Masopustní průvod
Masopustním průvodem, který Letkovem prošel 19. února 2022, jsme si opět všichni připomněli blížící se jaro a s ním
i Velikonoce. I když jeho konání nebylo do poslední chvíle jisté, organizace se chopilo pár jedinců a s podporou
Obecního úřadu Letkov se nakonec uskutečnil. Oslavy Masopustu jsou už daná tradice. Písemnými zprávami jsou
doloženy už ze 13. století, ale jejich původ sahá pravděpodobně mnohem dál do minulosti. Jeho termín se určuje podle
Velikonoc. Je to jedna z mála tradic, která se dochovala až do dnešní doby.
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Masopust se slavil tři dny. Přípravou byl ,,tučný“ čtvrtek před masopustní nedělí s pestrým jídelníčkem včetně masa.
Panovalo přesvědčení, že na tento den musí člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se všichni chystali na taneční zábavu, která často probíhala až do rána. Vrcholem Masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly průvody maškar. Obcházelo se od domu k domu, přičemž se zpívalo a tancovalo.

Masopustní masky bývaly a jsou dodnes velmi rozmanité. Každá měla svoji roli. Mezi tradiční masky, které se nejčastěji objevují patří medvěd, bába s nůší, kobyla a Žid. Medvěd je asi jediná maska, o níž víme, že patří k nejstarším a
nechybí proto skoro v žádném masopustním průvodu. Medvěd většinou nechodí sám, ale spolu s medvědářem, který
ho vodí. Tak je tomu i v Letkově. Medvěd, který má hlavu dochovanou ještě z Masopustů našich předků, nechyběl ani
v letošním průvodu. Zúčastnila se spousta krásných maškar a to i z řad dětí. Všichni byli pohoštěni různými dobrotami
a za odměnu každá hostitelka nebo hostitel byli obdarováni pěknou písničkou od houslisty a harmonikáře, kteří celý
průvod doprovázeli. Počasí přálo a všichni jsme si užili spoustu legrace a zábavy.
(Markéta Čechurová)
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Bruslení
TJ Sokol Letkov uspořádala tradiční volné bruslení v neděli 20. 3. 2022 od 10:30 do 11:30 hodin v Plzni v tréninkové
hale v Doudlevcích. V loňském roce bohužel tato oblíbená akce nešla uskutečnit. Celkem 70 účastníků prožilo pohodové dopoledne. Za fotky opět moc děkujeme paní Evě Rybové, která vždy vystihne ten správný zápal sportovců.
Foto bude na rajčeti Sokola Letkov i Obce Letkov. Hlavní myšlenka je stmelení celé obce Letkov. (Fiala Karel)

Vítání jara a léta
Ukliďme Letkov
Začali jsme jarním úklidem. Naše obec se každoročně zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko. I letos se
z podnětu SDH Letkov sešlo mnoho pořádkumilovných dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá.
Ruku k dílu přiložily také děti z mateřské školy, které spolu s paními učitelkami vyčistily okolí sběrných kontejnerů.
Kéž by bylo nasbíraných odpadků rok od roku méně a méně…
(redakce LL)
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Setkání občanů dříve narozených
V pátek 8. 4. 2022 jsme hostili po dlouhé dvouleté covidové odmlce občany dříve narozené. Setkání zahájily děti
z místní mateřské školy se svým programem. Po roztomilém dětském vystoupení následovala přednáška Mgr. Karla

Foudy z Národního památkového ústavu v Plzni. Přednáška byla věnována historii Letkova a okolních obcí. Zajímavé
bylo promítání fotografií, na kterých mnoho z přítomných poznávalo své domy. Po přednášce všichni rádi využili
možnost si popovídat se svými sousedy a užít si příjemně strávený podvečer.
(Tomáš Krystl, Tereza Holá)

Letkovský výšlap
Pěší pochod naplánovaný na 23. 4. představoval pro našeho skoro čtyřletého Matýska velkou přípravu. Zodpovědně
zabalil svačinu, vodu a pár hraček. Já si zase udělala náskok na vaření oběda a zhodnotila objem věcí, které Matýsek
připravil a přestavěla vozík za kolo na pěší provoz. Na začátku trasy jsme dostali mapu a informace o možnostech.
Vše bylo jasné, zvolili jsme 5 km a vyrazili. Zkusili jste někdy nechat děti orientovat se podle mapy? U nás 60 rozhodnutí dobře: 40 špatně. Naštěstí na mě počkaly a směr pochodu se mnou konzultovaly. Cíl jsme našli, dopadlo to
dobře. Určitě doporučuji na příští rok, nejen kvůli té mapě, ale i jen tak pro radost. A když vynecháte všechnu tu

přípravu, kterou jsme měli my, je to krásná procházka, milé setkání. PS: Kromě krásné keramické medaile jsme si
odvezli i “poklad“ na pravém kole. Děkujeme za krásnou keramickou medaili na památku.
(Markéta Atayi)

7

Svatojakubská noc, aneb stavění májky
Poslední dubnový den se mohla uskutečnit tradice stavění májky na hřišti Sokola Letkov. Domluvila se velká parta,
která vyrazila do lesa a přinesla neuvěřitelný smrk vysoký 22 metrů. Na odpoledne připravil Michal Heller a Petr Němec zábavné soutěže pro děti. Dobře vymyšlené netradiční hry, jako např.: bungee running rozzářil nejedno dětské

oko, což bylo pro oba největším poděkováním.V podvečer se společně s dětmi nastrojil a nazdobil oloupaný strom a
mohlo začít to nejdůležitější… „Dokáží Letkováci toto monstrum postavit?“ V mnoha obcích se staví májka pomocí
jeřábu. Tradice ale je, použít pouze žebříky a provazy, s jejichž navázáním poradil zkušený Josef Ulč. Do připraveného základu se nakonec podařilo strom bezpečně ukotvit. Zábava mohla pokračovat posezením, opékáním buřtů a všeobecným veselím. Ještě, že nám místní hasiči zapůjčili stoly a lavice, protože večer se sešlo „půl vesnice“. Letkovská
aréna s novým umělým osvětlením (jak ji jednou nazval slovenský fotbalista Stano Dětko) opět ožila. Po všech covidových opatřeních, které jsme absolvovali, jsme se všichni moc těšili na společné setkání.
(Karel Fiala)

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. května 2022 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu v kulturním sále Letkov. Celkem se turnaje zúčastnilo 9
hráčů. V kategorii mužů jednoznačně zvítězil Stanislav Havlíček ze Starého Plzence. V kategorii žen vyhrála Andrea
Lohrová z Letkova. Kategorii dětí se nám nepodařilo bohužel naplnit.

(Rostislav Strejc)

Rotunda
Psal se květen roku 2022. V obci Letkov pravidelně několikrát denně zaznívalo z místního rozhlasu hlášení o plánované akci – Sokol Letkov pořádá pochod na Rotundu svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Všichni jsou srdečně
zváni 15. května. Sraz účastníků pochodu bude v 9 hodin na hřišti Sokol Letkov. Buřty s sebou.
U startovního stolečku dostali všichni účastníci mapu. Každý si mohl vybrat, zda chce
absolvovat trasu 5 km nebo 10 km. Vzhledem k horkému počasí bylo jasné, že trasa 5
km bude pro všechny až až. Trať byla vybrána tak, aby mohli na pochod napochodovat
pěšáci, kolaři nebo kočárky. Mapa byla krásně udělaná, že i slepý z ní vyčetl, kudy má
jít/jet/vézt se. Bohužel slepých bylo zřejmě málo. První výprava, která skýtala 5 dospělých členů (z toho minimálně 2 vysokoškolsky vzdělané lidi) a jeden kočárek s malým
dítětem a druhé dítě trochu větší, po pár kilometrech na rozcestí u sloupu sv. Marka
zabočila směrem, který jim ukázala mapa.
Trasa předem vybrána zástupci Sokola se rázem změnila v kamenolom, spletiště kořenů
a vyvrcholila diskuzí o tom, kdy Sokolové naposledy jeli na kole nebo kočárkem přes
bydliště Kamenožrouta. I inženýři měli problém mezi šutráky udržel balanc (a to nic
nepili!). Kousek před cílem se první výprava ocitla pod kopcem, na jehož vrcholu měl
být oheň, buřty, možná pivo, nějaká hřejivá meducína a Rotunda. Při pohledu nahoru
bylo všem jasné, že kočárek nahoru opravdu neprojde. Bohužel nikdo neumí házet kočárkem tak zdatně, že by přistál
až u Rotundy. Opět se objevila diskuze, kdo že to plánoval trasu. Zbytky schodů z dob krále Klacka, houští, štěrk a
šílené stoupání bylo i tak dost náročné pro všechny zatím střízlivé pěšáky, natož pro všechno, co má kola. No nic,
kočárek se zaparkoval na hulváta u někoho v zahradě, dítě z kočárku se hodilo na ramena a šlo se. Sláva, cíl!
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U vchodu do Rotundy už čekali dva organizátoři ze Sokola. Oheň nikde – kvůli horkému počasí je sucho a je zákaz
rozdělávání ohňů. No nic, buřty se už stejně tepelně opracovaly v batohu, je načase je sníst, než začnou měnit barvu.
Je potřeba to zapít něčím desinfekčním, tudíž se nalila všem účastníkům meducínka. Děti mohly samozřejmě meducínku jen očichat, pro ně byly připraveny džusíky. Najednou byl první výpravě položen dotaz, proč přišli z jiné strany.
No inženýři šli podle mapy… Bohužel podle mapy, kterou si zřejmě vykreslili ve své hlavě. Ti, co to vzdělání na takové úrovni neměli, tak dorazili ze správného směru, veselí, plní energie a elánu a s chutí na cestu zpět. Výprava inženýrů začala obvolávat všechny příbuzné a známé, kdo pro ně přijede a odveze je domů autem. Vše bylo zařízeno, přišla průvodkyně, otevřela Rotundu a následovala prohlídka interiéru. Nejzajímavější byla informace o středu podlahy:
„Když si tam stoupnete, ucítíte zvláštní pocit, jako kdyby na vás zapůsobila nějaká síla z minulosti. Některým lidem se
na tom místě může udělat i špatně. Je to takové magické místo.“ Všichni si tam začali postupně stoupat. Cítit byl maximálně dým z ohně, který se nesměl rozdělat a zpocení inženýři. Konec prohlídky, jdeme se ven vyfotit. No jo, ale
z Letkova je tady jen 10 lidí… Takže se sebrali všichni návštěvníci, které nikdo neznal a udělala se hromadná fotografie. Koho to zajímá, že na fotografii akce, kterou pořádá Sokol Letkov nikoho neznáme, hlavní je, že nás je tu hodně.
Naštěstí všechny focené objekty a objektky byly pozitivně naladěné, nebyl problém vykouzlit na tvářích všech úsměv
pro ptáčka, který na pozor nevyletěl. Nakonec to byla krásná procházka, i znalci map (inženýři) byli s výletem spokojeni. Poučení pro nezúčastněné – škoda, že lenost často vítězí a že byla tak ostudně malá účast. Snad se příště zapojí
více lidí. Nemusíme se vídat jen u pípy.
(Alice Stuchlová)

Biatlon
V neděli 22.5.2022 dopoledne byl na hřišti v Letkově u obecního úřadu pro děti připraven závod v biatlonu. Chtěla
bych poděkovat všem sportovním nadšencům – tatínkům a
strejdům, kteří si dali záležet s přípravou moc pěkného
závodu pro dvě kategorie dětí (bejby a větší děti). Startovalo se přímo na hřišti, odkud děti na trať směrem k májce
vysílali a časomíru hlídali Pavel a Honzík U. Za hřištěm u
májky byla posekaná, upravená plocha s terčem, na kterém
byly připevněny pestrobarevné nafukovací balónky a kousek před terčem ležení na koberečku, kde dětem vlídně
pomáhal Michal H. s manipulací se vzduchovkou, aby i
tato část byla pro všechny účastníky bezpečným zážitkem.
Navzdory větru, který s balónky houpal, měli někteří závodníčci štěstí a trefili. Od májky byla čerstvě prosekaná pěšinka rozkvetlou loukou až k potoku, tam děti proběhly myší dírou a vyběhly po silničce až pod „Kiosák“. Menší děti
z kategorie bejby se jen otočily, větší tam měly ještě připravené kolečko v lese a stejnou cestou se vrátily na start. Tam
jim byl zapsán čas a započítány trefené balónky. S těmi nejmenšími běhaly maminky, takže i ty si při této sportovní
události měly možnost přijít na své. Všechny děti, které se závodu zúčastnily, vyhrály. Pochutnaly si za odměnu na
párku v rohlíku případně lívancích. Blahopřejeme, organizátorům děkujeme a sportu zdar!
(Lenka Hudečková)
Když nám byla od našeho známého (Michal Heller) nabídnuta možnost zúčastnit se dětských biatlonových závodů,
neváhali jsme. V neděli jsme sbalili batůžek se svačinou, pitím, velkým očekáváním a vyrazili jsme. Počasí bylo ideálně slunečné a příjemné. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií. Menší děti závodily na 1 km trati se střelbou 5
ran a starší běžely 3 km a také měly 5 pokusů střelby ze vzduchovky. Soutěžící vybíhali ideálně v časových intervalech, aby se nepotkávali na střelnici. Střelba moc úspěšná nebyla, ale proč si to nevyzkoušet :) Všichni běžci závod s
velkou oporou maminek (mnohdy i spolu-běžeckou) a kamarádů dokončili. Každý účastník byl oceněn odměnou

k zaplnění bříška a stupně vítězů byly ověšeny medailemi. K dispozici byl i stánek s občerstvením, který
navštívil, po "náročném výkonu" a fandění, téměř každý závodník i se svým doprovodem. Mohu říci, že to
bylo báječné dopoledne s novou zkušeností a zážitkem pro všechny, tak se budeme těšit na další nové sportovní aktivity. Děkujeme všem pořadatelům.
(Any Ferdová)

Hannah Pilsen Trail Letkov
V sobotu 28. 5. 2022 se uskutečnil u vodní nádrže v Letkově již 8. ročník vytrvalostního běžeckého závodu Hannah
Pilsen Trail Letkov. Závodů se účastnilo přes 220 natěšených běžců s další početnou diváckou podporou, a to
především z řad rodičů a trenérů žákovských kategorií. Nejmladší závodili na trati 350m kolem vodní nádrže a mohli
tak běžet i Multigenerační štafetu: na podporu dobrovolnického centra Totem a vyhecovat tak své rodiče či prarodiče
ke sportovnímu výkonu. Starší žákovské kategorie běžely 800 a 1600m. Dospělí změřili síly na střední trati 8,5 km po
stezkách v lese Pytel a kolem skalek na Jandově skále. Vytrvalci na trati 20km vyběhli na Čilinu, ještě zdatnější na
trati 30km pokračovali dále přes Maršál a maratonce čekal ze Sedlece ještě výběh na Radyni a zpět do Letkova přes
vrchol Stradiště. Jako již tradičně bylo polojasné ideální běžecké počasí. Účastníci si pochvalovali krásné tratě,
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výbornou atmosféru. Letos byl rekordní počet startujících na dětských tratích a v multigenerační štafetě. V hlavní
kategorii 42,62 km s převýšením skoro 1000 m dominoval Honza Juráš ze Strakonic (čas 3:23,56) a Štěpánka
Herradová z Plzně (3:57,59). Na trati 30km byli nejrychlejší Martin Mužík z Rock Pointu (2:19.46) a Anna Baborová
(2:24:44) z Plzně. Půlmaratanoskou trať vyhráli favorité Adam Korecký a Blanka Šindelářová z Blovic. Letos opět
dorazili i vytrvalci z Amberku a Norimberku, kteří se umístili v první desítce.

Velice děkujeme za podporu Sportpenzionu Pohoda za poskytnutí zázemí a servisu, za pomoc Sokolu Letkov a
Standovi a za toleranci všem občanům Letkova. Na shledanou 12.11. 2022 na Hannah Pilsen Trail Krkavec a
pravděpodobně poslední sobotu v květnu 2023 na 9. ročníku Hannah Pilsen Trail Letkov.
(Jan Hasman)

Historická vozidla v Letkově
Veteran Car Club Plzeň pořádal v sobotu 28. 5. 2022 32. jízdu historických vozidel. Naše obec může být pyšná, že si
motoristický klub vybral zrovna naši náves k plnění jízdy zručnosti, a tak jsme mohli být svědky zajímavé podívané.
Postupně se přihlížejícím divákům představily různé historické skvosty z první poloviny 20.století, které jsme si mohli
zblízka prohlédnout.
(Tereza Holá, Lucie Vávrová)
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Dětský den
Plakát, lákající na dětský den, nás s dostatečným předstihem zval na zajímavé a hravé odpoledne, a protože visel ve
školce, tak si dovolím říci, že každé letkovské dítko bylo o této akci informováno. Buď přímo ze školky nebo zprávu
rozšířilo dále na své kamarády či sourozence. Akce se z praktických důvodů konala v neděli 29. 5., protože Den dětí
připadal na středu. Již od rána mé děti odpočítávaly čas, kdy už půjdeme a dopolední počasí se tvářilo mile, ale...

Jak odbila 14. hodina, lilo jako když nás kropili z plného kropáče... Ale nevadí... Nazuli jsme holínky, oblékli pláštěnky, pro jistotu jsme se vyzbrojili i deštníky a hurá na soutěže :). Zastávky se soutěžními úkoly byly rozesety okolo
dětského hřiště a zahrnovaly vědomostní i sportovně založené úkoly, za jejichž splnění získal každý účastník nějakou
odměnu (většinou sladkou). Po absolvování všech deseti stanovišť jsme obdrželi "keramickou medaili" s obrázkem,
který si mohly děti sami vybrat. A celé tohle mokré odpoledne jsme završili ochutnáním sladkého popcornu, který
jsme si zakoupili ve stánku s občerstvením. Krásného počasí jsme si užili spousty, ale "mokrý dětský den" tu ještě
nebyl a podle množství nadšených dětiček v pláštěnkách a holínkách se zařadil mezi zajímavé akce, které si budeme
pamatovat.
(Any Ferdová)

Rybářské závody
V sobotu 18. června uspořádali místní rybáři dětské rybářské závody. Za velmi parného dne se závodů zúčastnilo 23
mladých rybářů. Pro děti bylo připraveno pohoštění zdarma. Párek s rohlíkem, ale hlavně vychlazené pití přišlo
mladým rybářům vhod. Po slabším začátku ryby začaly brát. Pro každé z dětí bylo připraveno ocenění.
Poháry pro první tři místa, největší rybu a osobnost závodů nám jako každý ročník věnovali manželé Lukášovi.
Nějakou rybu se podařilo chytit dvanácti rybářům. Největší rybu (kapra 73 cm) vytáhl a pohár obdržel Jonáš Voříšek.
Pohár pro osobnost rybářských závodů získala Eliška Vávrová za největší počet nachytaných ryb.

11

Celkové pořadí: 1. Němec Matyáš (221 cm), 2. Vávrová Eliška (148 cm), 3. Dvořák Matěj (82 cm), 4. Voříšek Jonáš
(73 cm), 5. Vykysalý Štěpán (58 cm), 6. Vávra Dominik (54 cm), 7. Ferda Pavel (54 cm), 8. Morávek Tomáš (52 cm),
9. Ferdová Štěpánka (52 cm), 10. Vávra Vítek (39 cm), 11. Pavelcová Tereza (37 cm), 12. Mach Jan (19 cm). Všem
zúčastněným děkujeme a do dalšího ročníku ,,Petrův Zdar“!
(Zbyněk Vávra st.)

O pohár SDH Letkov
V neděli 5. 6. 2022 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Letkov sedmý ročník soutěže Mladých hasičů v požárních
útocích. Po dvou letech proběhla soutěž bez omezení, a tak se na louce u vodní nádrže sešlo téměř 350 závodníků.
Dopoledne předvedlo své hasičské dovednosti 24 družstev starších žáků.

Nejlepší útok předvedlo družstvo z Ledec, druhé byly Nezvěstice a třetí Žákava. Po poledni si soutěž užily i tři družstva přípravky. První odstartoval Kaznějov, druhý šel na řadu Letkov a nakonec se předvedly děti z Druztové. Všichni
mrňouskové byli moc šikovní, a tak si zasloužili sladkou odměnu. Odpoledne své síly poměřili mladší žáci. V této
kategorii závodilo 18 družstev a nebyla nouze o pěkné výkony. První místo vybojoval domácí Letkov, druhé byly
Chlumčany a třetí Mokrouše. Celý den bylo krásné slunečné počasí, které podtrhlo soutěžní den.
(Věra Drnková)
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Netradiční plavidla na vodní nádrži a letkovský Beatfest
Po dopoledním intenzivním dešti se konečně obloha rozjasnila a mohli jsme začít s přípravou plánované
akce Netradiční plavidla na vodní nádrži v režii SDH a s následnou hudební produkcí beatových kapel Sanchez Band a kapely Batalion. Plánovaný začátek soutěže o nejrychlejší a nejzajímavější plavidlo se opozdil,

neboť na startu byl připraven pouze jeden soutěžící. Po půlhodině již bylo plavidel pět a soutěž byla odstartována. Mimo několika nafukovacích plavidel byla k vidění klasická „keňa“, ale nejzajímavější bylo asi plavidlo rodiny Horů, které mělo již na začátku problémy se stabilitou, nicméně další plavbu již ustálo bez problémů. Podpora z břehu byla motivující, a někteří ze soutěžících si zkusili, jaká je teplota vody v nádrži.
Kdo byl vítěz? Řekl bych, že vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
V 19:30h začala hudební produkce. Kapela Sanchez Band zahrála svoji vlastní tvorbu v netradičním složení
nástrojů – flétna a housle daly hudbě netypický rozměr. Celý večer ukončila kapela Batalion, která hrála
prověřené „fláky“ od předních českých a světových kapel, vrcholem byla pecka Kamila Střihavky Černá
růže. Okolo jedné hodiny ranní po doznění posledního ploužáku se publikum pomalu rozešlo k domovům.
(Tomáš Krystl)

Zprávy z mateřské školy
Slovo ředitelky
Pátý školní rok se blíží ke konci, je tedy opět čas na jeho krátké zhodnocení. Při ohlédnutí je zřejmé, že tento rok byl
o mnoho příznivější z pohledu uzavírání škol a omezování provozu. Na podzim a v zimě jsme se některým omezením
nevyhnuli, ale jaro jsme ve školce všechny přivítaly s velkým elánem a s chutí připravit pro děti co nejvíce zážitků.
Stejně jako v předchozích letech jsme při plánování využily skvělé nabídky ekologického sdružení Ametyst a uspořádaly s jejich asistencí velmi pěkný projektový den v MŠ, na Velikonoce jsme se dokonce s dětmi vypravily do Prusin,
za Ametystem „domů“. I nadále jsme spolupracovaly s osvědčenými divadélky a užily
si představení nejen ve školce, ale i v MŠ Božkov. Pro zpestření jsme ještě přidaly projektový den s potiskem triček a tvoření z keramické hlíny. Na konci školního roku nás
těšilo krásné vystoupení pro rodiče, pasování předškoláků na velké školáky a dobrodružné přespávání ve školce v rámci Noci s Andersenem. Tento rok školka připravila na
vstup do školy 15 předškoláků, všem přejeme šťastné roky ve škole. Takto velké množství předškoláků přineslo mnohým obavy, do které školy budou jejich děti přijaty, jelikož jednání o spádovosti nebyla
ještě ukončena. Výhodou bylo, že rodiče předškoláků mohli vybírat z mnoha okolních škol, velkou nevýhodou ale
byla nejistota, se kterou rodiče se svými dětmi k zápisům do jednotlivých škol šli. Pro usnadnění výběru proběhlo ve
školce setkání rodičů se speciální pedagožkou Mgr. Eliškou Pilíkovou a se zástupkyní ZŠ Božkov Mgr. Lucií Vancovou. Myslím, že to pro většinu rodičů byla velká pomoc, jelikož díky nim získali spoustu informací a cenných rad,
podle kterých pak školu pro své děti vybírali. Nakonec vše dobře

dopadlo a každé dítě si svoji školu našlo. Spoustu z nich bude mít navíc možnost setkávat se ve školních lavicích i
nadále se školkovými kamarády. S odchodem předškoláků úzce souvisí zápisy nových dětiček do MŠ. Navzdory všem
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nepříznivým předpokladům se, až na jednu výjimku, podařilo přijmout všechny děti plně tříleté. Nepřijetí jednoho
z nich mě moc mrzí, věřím, že se na něj budeme moci těšit v příštím školním roce.
Jelikož doba klade na děti velké nároky a digitalizace se nevyhýbá ani takto malým dětem, ve školce se snažíme tomuto přizpůsobit. I proto je školka zapojena do projektů, které jí v tomto pomáhají. Plynule jsme navázaly na projekt
Šablony II. a vstoupily do projektu Šablony III. Díky tomu jsme mohly zakoupit do třídy Soviček interaktivní tabuli a
pro celou školku malé mikroskopy, s nimiž můžeme podrobněji zkoumat svět kolem nás. Také projektové dny a některá divadélka byla hrazena z finančních prostředků projektu Šablony III. Jsem za tuto možnost velmi ráda a určitě
plánuji v zapojení do projektu nadále pokračovat. Přestože je stále větší důraz kladen na digitalizaci, hlavní myšlenkou
naší školky je environmentální výchova. Co nejvíce se snažíme inspirovat přírodou a žít v souladu s ní, proto co nejvíce aktivit směřujeme na zahradu MŠ nebo do lesa a k učení využíváme zejména prožitek. Stále se snažíme vylepšovat
zahradu, o kterou pak děti společně s paními učitelkami pečují. Za odměnu pak mohou sklízet sladkou úrodu. Dále
s dětmi pravidelně cvičíme jógu, učíme je relaxovat, vnímat vše okolo sebe, hravou formou jim nabízíme základní
povědomí o anglickém jazyce. Všechny paní učitelky na sobě neustále pracují, inspirují se jak ve státních, tak
v alternativních školkách, aby mohly být dětem co nejlepším rádcem a co největší oporou. Moc jim za to děkuji. Jelikož se blíží letní prázdniny, ráda bych všem dětem i rodičům popřála krásné, odpočinkové léto a s některými se těším
na viděnou v novém školním roce.
(Gabriela Synková)

Sportovní den v MŠ Božkov

Pokusy s barvičkami a octem

Prohlížení encyklopedií

Nová interaktivní tabule

Výměna knížek v knihovničce

Výtvarné „řádění“

Práce na záhoncích

Návštěva zvířátek u paní Nolčové

Čarodějné dopoledne na hřišti

Pečení koblížků

Názory rodičů
Naše školka v Letkově je láska. Moje, našeho Štěpánka a vůbec nepochybuji o tom, že od září i naší Aničky. A to
s čistým svědomím říkám pouze s půlroční zkušeností. Ano, po pěti letech intenzivní mateřské (ne)dovolené se láskou
může stát téměř kdokoli, komu můžete svěřit svou ratolest na delší časový úsek. Bonusem je, že vám ji vrátí spokojenou a dokonce nakrmenou. Jenže naše školka je Láska s velkým L. Štěpánek byl vždy spíše zakřiknutý pozorovatel,
který se mezi děti nehrnul. Naprosto ho vystihovala jeho věta: „Jééé mami na hřišti nikdo není, tak tam můžeme!“.
Kvůli našim stěhovacím peripetiím začal do školky chodit až letos v lednu tady v Letkově. To už mu bylo pět, takže
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obavy o to, jak začlenění do kolektivu zvládne, jsme měli doma kompletně všichni, já dle očekávání největší. Ale byly
naprosto zbytečné. Pár zádrhelů se samozřejmě objevilo, ale žádný z nich neměl dlouhého trvání. A to hlavně díky
paním učitelkám a všem, kteří se na fungování školky podílí. Já bych jim chtěla moc poděkovat za to, že v našem
malém zakřiknutém pozorovateli za půl roku dokázali probudit velkého kluka, který má spoustu kamarádů, nebojí se
zkoušet cokoliv nového a zvládá samostatně věci pro mě i pro něj dříve naprosto nepředstavitelné. Naše školka mu
dala obrovskou dávku sebevědomí a odvahy a za to ještě jednou moc děkuji. Na závěr jsem poprosila toho nejpovolanějšího, aby zkusil sám za sebe napsat co pro něj školka znamená. Bez cenzury: „Mám rád paní učitelky a taky kluky. Mám
rád, jak pro nás paní učitelky vymýšlejí akce a ve školce mi chutná. Moc se těším do Soviček.“
(Štěpánek a Eliška Synkovi)

Přespávání ve školce v rámci akce Noc s Andersenem

Odpočinek ve vyhřáté trávě

Tematické čtení v letkovské knihovně

Venkovní cvičení jógy

„Blátivá“ kuchyně na zahradě

Při vstupu do naší letkovské školky Vás vítá přátelská atmosféra. Paní učitelky, svým milým a trpělivým přístupem,
umožňují dětem, aby se ve školce cítily dobře. Vymýšlí dětem spoustu pestrých aktivit. Kreativní tvorbou rozvíjí jejich zručnost, poznávací hrou zase zvědavost, a každodenním cvičením zdravé návyky. Jak je to jen možné, pohybují
se na čerstvém vzduchu. Buď na prolézačkách ve vlastním areálu nebo procházkami přírodou. Z mého pohledu, jsou
naprosto originální a roztomilá, jejich občasná pěvecká vystoupení. Kdybych tohle všechno měla shrnout, jen mě to
utvrzuje, že mé dítě i paní učitelky, jsou na správném místě. Gábi, Luci, Markétko, Ivo, Dáši a Petruško, děkuji Vám
všem, že s takovou lehkostí provázíte ty naše poklady po velmi důležité části cesty v poznávání světa; učíte novým
věcem, vzájemnému respektu a přátelství. I díky Vám, bude můj syn (nepochybuji, že i ostatní dětičky) mít krásné
vzpomínky na dětství!
(Laďka Vovsová)

Ohlédnutí paní učitelky
Ráda bych reagovala na milá slova našich „školkových“ rodičů. S některými z vás, jsme partnery již několik let.
S jinými prvním rokem. Avšak, něco máte společné, milí rodiče. A to něco je chuť aktivně se účastnit našeho školkového života, zapojovat se do společných akcí, pomáhat nám velebit naši malou, ale o to hezčí školku. Jste nám partnery, a nutno podotknout, že partnery skvělými. Tento rok je po mě obzvláště silný a emotivní, neboť se loučím s rolí
školkového rodiče, jímž jsem několik let byla. Jsme moc rády a velmi si vážíme toho, že můžeme učit a provázet právě vaše děti. Dovolte, abych vám za celý kolektiv naší letkovské školky řekla jedno prosté, všeříkající „DĚKUJI“.
(Markéta Kovaříková)

V Pohodě je Pohoda
První měsíce roku se v Pohodě hodně sportovalo, a to hlavně v nafukovací tenisové hale, kde probíhaly zápasy a tréninky v tenisu i volejbalu. Ve cvičebním sále byly pravidelné lekce bosu, pilates, jógy a prázdné nebylo ani fitness. V
únoru proběhl již 6. ročník Pohodového bálu, kde byla opět
skvělá účast a neustále plný parket. Večerem provázela
kapela SEKVENCE a v bohatém programu jsme viděli
barmanskou show, latinské tance, vystoupení Disco dance z
taneční školy SPIDER DANCE COMPANY a hosté se také
bavili při soutěžích. Od dubna jsou v provozu všechna venkovní sportoviště a terasy jsou k dispozici pro Vaše občer-
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stvení. Ke konci května jsme se opět zasmáli při STAND UP představení NA STOJÁKA, kde vystoupili Jiří Jakima,
Dominik Heřman Lev a vynikající Ester Kočičková. Všem přejeme pohodové léto a budeme se těšit na Vaši návštěvu, jak za sportem, či odpočinkem a dobrým jídlem v naší restauraci.
(Petra Kraftová)

Z dopisů našich čtenářů
Jak jsme zachránili ptáče
Ten den u nás byly na návštěvě Baru, Šáry a Anet. Maminka nás najednou zavolala: „Holky,
pojďte se podívat, co jsem našla.“ Na trávě bylo nahé ptáčátko. Pípalo a natahovalo zobáček.
Chudáček. Bylo nám ho moc líto. Zrovna také přijela maminka Barunky, která zavolala panu
Moulisovi ze Záchranné stanice v Rokycanech. Dozvěděli jsme se, že je nejlépe ptáče vrátit do
hnízda, ale to bylo moc vysoko. Tedy jsme se vydali na Doubravku do Dobrovolného ekologického spolku pro ochranu ptactva. Chtěli jsme jet co nejrychleji, ale maminka prý nemá majáček. I tak jsme dorazili rychle. Ptáče jsme předali do „nemocnice“ a mohli jsme si prohlédnout zachráněná čápata a
výra velkého. Moc se nám ulevilo, že má ptáče šanci přežít.
(Kathy Atayi s maminkou)

Na co se můžeme těšit … ?
V sobotu 16. 7. můžete přijít fandit na 10. ročník nohejbalového turnaje na hřišti TJ Sokol Letkov.
V sobotu 30. 7. se bude konat tradiční 32. ročník turnaje v malé kopané – Přebor ČOS TJ Sokol Letkov.
O pohár starosty obce se bude soutěžit v sobotu 6. 8. v soutěž lodních modelářů na vodní nádrži.
S prázdninami se rozloučíme v sobotu 27. 8. u vodní nádrže na akci – Konec prázdnin s hasiči Letkov.
Šlápnout do pedálu můžeme v sobotu 4. 9. na akci – Loučení s létem se Sokolem na kolech.
Děti si mohou zasportovat v sobotu 10. 9., kdy se bude konat biatlonový závod mládeže (střelba+ běh).
Nově narozené občánky přivítáme 7. 10. v KD Letkov.
Ničeho se nebojíte? Pojďte se o tom přesvědčit v sobotu 5. 11. na strašidelnou stezku.
Čert s Mikulášem navštíví děti v neděli 27. 11. v KD Letkov na Mikulášském reji.
Vánočního strom slavnostně rozsvítíme v neděli 27. 11.
Betlémské světlo si můžeme tradičně připálit v sobotu 24. 12. v kapličce na návsi.
Silvestrovské fotbalové utkání – mladí versus dříve narození se odehraje na hřišti TJ Sokol Letkov.

Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem stálým i novým 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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