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Vážení a milí čtenáři, spoluobčané,
opět o něco později za vámi přicházíme s prvním letošním číslem našeho občasníku, v němž se s vámi dělíme o
vzpomínky na hezké zážitky vztahující se k jednotlivým akcím prvního pololetí letošního roku. Dovolím si v úvodu
alespoň krátce připomenout, že letošní, tzv. „osmičkový“ rok, v němž celá naše vlast vzpomíná stoleté výročí vzniku
samostatného Československa, byl až dosud bohatý na události a věřím, že se každému z vás podařilo alespoň
některou zaznamenat nebo se jí dokonce aktivně zúčastnit. A nelze nevzpomenout, že letošní rok je opět volebním
rokem, kdy nás čeká volba nových zastupitelů. V každém případě je ale letošní rok v porovnání s rokem loňským
mnohem klidnější – alespoň co se stavebních činností týká. Potěšující je, že nepolevily aktivity kulturního a
sportovního charakteru. Je to pro mne o to příjemnější zjištění, když si uvědomuji, že hned na počátku roku ukončil
svoji činnost poslední hostinský v hostinci U České lípy a zdálo se, že právě chybějící hostinec ohrozí některé
z plánovaných akcí. Díky obětavým a neúnavným pořadatelům se ale podařilo většinu plánovaných akcí připravit, za
což jim všem patří moje upřímné poděkování. Ukazuje se, že i když bude letošní rok možná po nějaký čas spojován se
zánikem obecní hospůdky, bude také rokem, kdy se na návsi opět po letech otevřela prodejna smíšeného zboží,
umožňující od rána do večera nákup téměř všeho, nač si vzpomenete nebo jen věcí, které v domácnosti došly nebo se
na ně při větším nákupu prostě zapomnělo. A jak se ukázalo při několika jarních akcích, prodejce pan Nguyen Van
Toanh, přezdívaný Sony, se nikterak nebrání ani aktivní spolupráci při zajišťování společenských akcí ve velkém sálu
KD, který nadále zůstává k dispozici pro veškerou plánovanou činnost obce i místních organizací.
Když už jsem vzpomněl loňský rok jako rok rozsáhlých stavebních akcí investičního charakteru, pak s velkou
radostí a s uspokojením sděluji, že se podařilo získat souhlas s rozšířením kapacity naší mateřské školy na 24 dětí. Je
to moc dobrá zpráva a o to radostnější je zjištění, že drtivá většina předškoláků, zapsaných pro nový školní rok, je
právě z Letkova. Jsem rád, že i v letošním roce pokračují práce na úpravě návsi a také tomu, že je v závěrečné fázi
příprava výstavby nového úseku místní komunikace k vodní nádrži, dnes ulice Lísková. Po dlouhých 5ti letech bylo
konečně vydáno stavební povolení k výstavbě několikasetmetrového úseku této ulice, byla vybrána dodavatelská firma
a zastupiteli schválena smlouva o dílo – a tak snad už nic nezabrání tomu, aby stavba nové vozovky konečně začala a
byla nejpozději do konce října tohoto roku dokončena. Vedení obce také aktivně spolupracuje na přípravě podkladů
pro stavební řízení ve věci akce III/18018-Letkov, průtah, jejíž realizace se předpokládá v letech 2019 – 2020. Ale to
už jsem se dostal až příliš do budoucnosti. Teď čeká většinu z nás doba dovolených a zaslouženého odpočinku a děti
vytoužené prázdniny. Přeji vám proto hezké prožití léta a všem dětem pak hezké prázdniny.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Od začátku letošního roku se uskutečnila dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce – v březnu a v červnu. Při
březnovém veřejném zasedání zastupitelé obce projednali a schválili účetní závěrku za rok 2017. Schválili rovněž
smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 36 245,- Kč Plzeňskému kraji k úhradě nákladů spojených se
zabezpečením dopravní obslužnosti v roce 2018 na území Plzeňského kraje. Zastupitelé také schválili Smlouvu o
realizaci přeložky distribučního zařízení se spol. ČEZ Distribuce, ve věci dlouho připravované stavby místní
komunikace k vodní nádrži (ul. Lísková) a také záměr prodeje pozemku obce parc.č. 256/23 o celkové výměře 362 m2
prostřednicvím realitní kanceláře. Dále schválili smlouvu o pronájmu místností v budově kulturního domu panu
Nguyen Van Toanh ve věci pronájmu místností a zařízení bývalého hostince U České lípy ke zřízení a provozování
prodejny smíšeného zboží za měsíční nájemné ve výši 4.000,- Kč. Kromě toho schválili zastupitelé veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové dotace SDH Letkov ve výši 27 000,- Kč na zajištění činnosti letkovského kroužku
mladých hasičů a také veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace spolku Storgé z.s. ve výši 3 000,- Kč
k rozšíření kapacity ustájení psů ve víceúčelovém zařízení - útulku pro psy - Borovno. Zastupitelé rovněž rozhodli o
pořízení změny č. 2 Územního plánu Letkov zkráceným postupem na základě novely stavebního zákona a schválili
postoupení závazku spol. Výstavba Pubec s.r.o. v duchu Smlouvy o postoupení plánovací smlouvy ve znění jejích
dodatků, týkající se vybudování nové místní komunikace k vodní nádrži (ul. Lísková) . Zastupitelstvo uložilo
starostovi obce, aby po podpisu této smlouvy vyvolal pracovní jednání vedení obce se všemi jmenovanými postupníky
(Ing. P. Pubec, L. Cvrček a P. Voch) a na základě předpokládaného termínu ukončení stavebního řízení dojednal
pravděpodobný termín zahájení stavby DK a rámcový harmonogram celé výstavby části místní komunikace ul.
Lísková a aby o aktuálním stavu informoval zastupitele. Toto jednání se všemi postupníky plánovací smlouvy se
uskutečnilo v budově OÚ dne 18. dubna 2018, kde byly projednány předpokládané termíny realizace stavby počínaje vydáním stavebního povolení (Pozn.: stavební povolení bylo vydáno MMP dne 14. 6. 2018), zajištěním
výluky dopravy MHD do Podlesí, přeložkou 3 sloupů el. vedení a s tím spojené přerušení dodávek elektřiny a hrubého
harmonogramu stavby nové komunikace k vodní nádrži v termínu do konce října 2018. Současně bylo dohodnuto, že
náklady spojené s výstavbou dešťové kanalizace v daném úseku místní komunikace uhradí v plném rozsahu
postupníci a že úhrada nákladů na stavbu nové místní komunikace bude v poměru 68% (postupníci) ku 32% (obec).
Částka ve výši 32% z celkové ceny připadající na vrub obce bude z části hrazena s využitím dotace Plzeňského kraje.

Místo napojení komunikace k vodní nádrži (ul. Lísková)

křižovatka Kyšická-Lísková-Habrová

V rámci programu červnového veřejného zasedání zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce Letkov za rok
2017, včetně účetní závěrky a příloh – bez výhrad. Výsledky hospodaření obce byly zveřejněny na úřední desce OÚ a
jsou k nahlédnutí jak na OÚ Letkov, tak na webových stránkách obce. Dále pak zastupitelé projednali a schválili
smlouvy o budoucí (kupní) smlouvě a smlouvy o pronájmu s majiteli pozemků dotčených stavbou otevřeného koryta
dešťové kanalizace, které je nedílnou součástí odkanalizování nové silnice (ul. Plzeňská) – vše v souvislosti s
připravovanou akcí SÚS Plzeňského kraje “III/18018-Letkov- průtah”. Zastupitelé rovněž schválili smlouvu o dílo se
spol. Berdych plus s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na stavbu místní komunikace k vodní nádrži (ulice
Lísková) - stavbu, jejíž realizace byla díky opakovanému nesouhlasu několika občanů se stavbu tohoto úseku místní
komunikace odkládána po dobu dlouhých pěti let. Zastupitelé také vzali na vědomí směrnici o ochraně osobních údajů
(GDPR) ve smyslu nařízení EU.

Aktuality
Udržování pořádku na veřejných prostranstvích je věcí nás všech
Ve snaze dále zlepšovat pořádek na veřejných prostranstvích v obci bylo vedením obce rozhodnuto o přemístění
kontejnerů na tříděný odpad do prostoru k přečerpávací stanici splaškových vod. Nově vyčleněná plocha na konci
parkoviště u budovy OÚ byla upravena a navíc byla instalována webová kamera, jejímž prostřednictvím lze průběžně
sledovat aktuální stav využití jednotlivých nádob a také zaznamenat jednotlivce, kteří čas od času přispějí k nepořádku
kolem nádob. Ke zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích má také přispět rozmístění 9 kusů nádob, sloužících
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k uložení psích exkrementů. Nádoby, spolu s igelitovými pytlíky, byly rovnoměrně umístěny v obci tam, kde se
nejčastěji pohybují majitelé pejsků a kde bylo zaznamenáváno v průběhu let minulých největší znečišťování veřejných
prostranství, chodníků a zejména trávníků. Pozornost je věnována především okolí dětského hřiště na louce pod hrází
vodní nádrže, ale také návsi a okolí památníku i nově zabydlované části V Podlesí.

U kontejneru na bio odpad byla upravena nájezdová rampa, umožňující pohodlné vyložení dovezeného odpadu.

Vyvážení kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, sklo), velkoobjemový odpad i bioodpad je pravidelně sledováno
a zajišťováno vedením obce prostřednictvím smluvně vázaných společností. Úklid návsi, okolí památníku, nádob na
odpadky v okolí vodní nádrže je pravidelně, zpravidla ve čtvrtek, prováděn dvojicí zaměstnanců plzeňské firmy
Pracovní sobota. Nakolik ale tato snaha vedení obce (a s ní spojené investice) přispějí k dalšímu zlepšování pořádku
v obci, to ukáže až čas. Je ale mimo jakoukoli pochybnost, že stejně jako je pořádek ve vlastním domě věcí každého
z nás, je udržování pořádku na veřejných prostranstvích samozřejmě věcí nás všech – a proto záleží jenom a pouze na
ochotě každého z nás respektovat obecně platná pravidla (i snahu vedení obce) o to, aby naše obec byla pokud možno
pořád uklizená a čistá. A stačí k tomu opravdu málo – třeba doma pečlivě vytříděné plasty přendat z dovezeného pytle
do žlutého kontejneru nebo v případě, že se přivezený papírový odpad (zpravidla větší krabice) nevejde do otvoru
modrých kontejnerů, tak jej odvézt/odnést o necelých 300 m dál - na skládku velkoobjemového odpadu (je otevřen
vždy ve středu a v sobotu od 14:00 do 16:00h), popř. počkat jeden až dva dny až spol. Rumpold Rokycany nádoby
vyprázdní. Jde jen o to chtít přispět k udržování pořádku a ke zlepšování životního prostředí v obci.

Akce „Ukliďme si Letkov“
V sobotu 7. 4. 2018 proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Všichni občané byli vyzváni
k tomu, aby uklidili okolí svých
obydlí do vzdáleností 5 – 10ti metrů.
Do akce se zapojil i kolektiv
mladých hasičů SDH Letkov a tak
se v sobotu po obědě sešlo celkem
13 dětí a 7 dospělých. Vybaveni
rukavicemi a velkým množstvím
odpadkových pytlů vyrazily dvě
skupiny sbírat odpadky okolo silnic podél Letkova. Pytle se velmi rychle zaplnily a na konci celé akce bylo odvezeno
více než 600kg odpadků!!
(Věra Drnková)

Silniční kontroly
Ve spolupráci s příslušníky Policie ČR města Plzně byly v letošním roce provedeny další
kontroly dodržování rychlosti v obci. S radostí konstatujeme, že až dosud nebyly
zaznamenány žádné případy překročení povolené rychlosti v obci řidiči - občany Letkova.
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Úprava návsi pokračuje
Úpravy zatravněných ploch budou v letošním roce dále pokračovat – jen co se trochu umoudří počasí. Letošní práce

náves v únoru 2018

… a v červnu 2018

byly až dosud značně poznamenány nepříznivým počasím. Přípravné práce byly sice dodavatelskou firmou JVV
Ginkgo s.r.o. zahájeny už v únoru letošního roku odstraněním starých a přerostlých keřů, odvezením nevzhledného
kamene z trávníku u kapličky a odplevelením prostoru v okolí transformátoru, ale k výsadbě růží došlo až počátkem
června. Výsadba dalších půdopokryvných růží a obnova trávníků na všech třech plochách návsi byly s ohledem na
velké sucho odloženy na červenec a srpen letošního roku.

Nové auto bude vozit stravu pro nejmenší
Obecní vozový park se počátkem letošního roku rozrostl o nové vozidlo Dacia Dokker. Obec auto objednala a cenu ve

výši 271.000,- Kč (včetně příslušenství) zaplatila ještě v závěru roku 2017 s cílem zajistit co nejdříve vlastními
prostředky dovoz stravy pro nově otevřenou mateřskou školku.

Stavební úpravy v budově OÚ pokračovaly
Po dokončení stavebních úprav budovy obecního úřadu, zaměřených v loňském roce na zateplení budovy došlo
konečně také na opravu dlouhodobě nefunkčního odpadu z umývárny a sprch v přízemí budovy, využívaných
především členy Tělovýchovné Jednoty Sokol Letkov při sportovních akcích.

Kromě opravy zmíněného odpadního potrubí byla vyměněna obě umyvadla včetně baterií a také tři sprchové
soupravy. Opravu zajistila v rekordně krátké době firma C + V Instalatérské práce, s.r.o.

Pokračovaly úpravy terénu u vodní nádrže - vybudováno zázemí pro hasičata
Nejdříve bylo nezbytné pokácet silně poškozený a do značné míry již vychýlený a tedy nebezpečný vysoký topol
osika poblíž dětského hřiště u vodní nádrže. Po jeho likvidaci se úpravy prostoru ujal pan Radek Voříšek a během
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několika týdnů zajistil úpravu plochy a uložení velkokapacitního kontejneru, který bude sloužit pro uložení pomůcek

pro výcvik nejmladších hasičů. První zatěžkávací zkouškou prošla tato nová základna nejmladších letkovských hasičů
už při soutěži hasičat v sobotu 16.června.

Otevření prodejny smíšeného zboží
Po ukončení nájemní smlouvy dohodou s posledním nájemníkem prostor hostince U České lípy bylo zastupiteli obce
schváleno pronajmutí těchto prostor pro zřízení prodejny smíšeného zboží. Nový nájemník, pan Nguyen Van Toanh

(přezdívaný Sony) otevřel prodejnu koncem května a tak začala nová etapa využívání obecní budovy č.p. 50. Prodejní
doba (od 07:00-19:00h) a bohatá nabídka zboží dávají příležitost k nákupu všeho, nač si jenom vzpomenete - a nebo
jen toho, nač se případně zapomnělo při návštěvě supermarketu v Plzni, a nebo nečekaně v našich
kuchyňských zásobách došlo. A aby se duch hospody jen tak nevytratil, nabízí prodejce zájemcům možnost posezení
u piva (zatím lahvového z lednice) přímo v prodejně nebo na zahradě a v dohledné době přislíbil (bude-li ze strany
kupujících zájem) také prodej čepované desítky Gambrinus. Velký sál v budově, který není součástí pronájmu,
zůstává nicméně i nadále k dispozici vedení obce, ale zejména místním organizacím pro konání kulturních,
sportovních a jiných společenských akcí. Z dosavadní zkušenosti (dětský maškarní bál, setkání seniorů) je zřejmé, že v
možnostech (a snad zájmu) nového nájemníka bude také zajišťování těchto akcí, samozřejmě na základě předchozího
dohovoru s organizátory.
(Rostislav Kotil)

Revitalizace okolí vodní nádrže
Během letošního jara proběhla celá řada úprav kolem požární nádrže (koupaliště). Cílem prací v okolí studánky
(vodárny) a víceúčelové vodní nádrže je mimo jiné zvýšit biodiverzitu (druhovou pestrost) lokality a zatraktivnit
lokalitu jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky naší obce. V předjaří byly ve spolupráci se
Záchrannou stanicí volně žijících živočichů v Plzni (DESOP) instalovány nové ptačí budky.
Spektrum technických parametrů a umístění budek bylo voleno s přihlédnutím na druhové
zastoupení ptáků v Letkově. K nádrži byla dále umístěna informační tabule o
druzích zvířat, které se vyskytují v bezprostředním okolí. Byly využity jednak
obrázky známého plzeňského ilustrátora Zdeňka Doležala a kresby dětí
z letkovské mateřské školy. Jako další krok je plánována realizace přirozeného
mokřadního biotopu nad horní stranou požární nádrže. V současné době je
lokalita zarostlá nálety, dochází k podmáčení terénu bezprostředně u okraje
nádrže, takže je obtížné „suchou nohou“ nádrž obejít. Vedení obce uvažuje o vybudování mělké
tůně v prostoru křovisek za nádrží, která by měla sloužit několika účelům. Jednak předpokládáme,
že tůňka bude stahovat povrchové vody v této oblasti, bude ale také fungovat jako nárazníkový
poldr při přívalových deštích. A v neposlední řadě přispěje k ochraně obojživelníků v naší obci. Hospodaření s vodou
v krajině je v současné době velké téma a rádi bychom přispěli k této chvályhodné celostátní snaze. V tůňce a okolním
mokřadu najdou útočiště živočichové, kteří se na území naší obce vyskytovali a kteří v průběhu posledních let takřka
vymizeli, jako jsou čolci obecní a čolci velcí, ropuchy obecné a ropuchy zelené, skokani hnědí a lze doufat, že se vrátí
i skokani zelení. Nejde však jen o obojživelníky, ale i o rostliny, které v zamokřených oblastech rovněž žijí
(blatouchy, kosatce divoké apod.). Rádi bychom tedy lokalitu uvedli do přirozeného vzhledu, umožnili našim
občanům nahlédnout do tajů malých vodních těles a zároveň vyřešili zamokřenou část okolí nádrže. Na širší diskuzi
občanů záleží budoucnost naší požární nádrže. Jak jistě víte, nádrž je napájena vysoce kvalitní vodou. Současně je v ní
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držena velmi početná rybí obsádka, včetně silné populace kapra, což způsobuje silné zakalení vody a nárůst řas
v letním období. Nelze mít současně kvalitní vodu na koupání a velké množství ryb v jednom relativně malém vodním
tělese (navíc s betonovými břehy bez samočistící funkce). Pokud převáží zájem rybářů, není na stávajícím stavu
potřeba nic měnit. Pokud by občané preferovali čistou vodu na koupání, je třeba zásadně
změnit a snížit počet a druhové složení ryb.
Vrátím se k biodiverzitě, která byla zmíněna na začátku - proč to všechno? V krajině,
kde je málo druhů rostlin a živočichů, dochází zákonitě ke kalamitním stavům. Byli
jsme svědky kůrovcové kalamity na Šumavě, teď se situace opakuje v Jeseníkách. Nejde
totiž pouze o smrkové lesy, jde o obecný jev, který zákonitě přichází všude, kde je
druhová pestrost snížena. Může jít o smrky, vodní květ nebo třeba přemnožení
škodlivých motýlů, jiného hmyzu či třeba rostlin (bolševník, akát, netýkavka žláznatá,
apod.). Úpravou okolí nádrže sice nevyřešíme celorepublikové problémy, ale můžeme se pokusit vytvořit prostředí
bližší přírodě a tedy zdravější a příjemnější pro naše občany.
(Stanislav Jíša)

Vzpomínková akce
Dne 13. června 2018 se konal pietní akt u památníku tragicky zesnulého policisty por. Jiřího Hrubého, který byl
před 20 lety u obce Letkov zastřelen při plnění služebních povinností.
Památník, který je umístěn na okraji lesa u bývalé silnice na Starý
Plzenec (před dálnicí D5), byl v tento den a za přítomnosti rodinných
příslušníků por. Hrubého vysvěcen arciděkanem Mons. Emilem
Soukupem. Zástupci krajského velitelství a městského velitelství Policie
ČR, Magistrátu města Plzně a také početná delegace policistů
z Německa pak k památníku položili květiny k uctění jeho památky. Za
obec Letkov uctil památku zastřeleného policisty položením květin
starosta obce.
(Veronika Varačková)

Ohlédnutí za zimou
Masopustní průvod

Masopustní veselí v Letkově odstartovalo letos v sobotu 3. února. Jako vždy se všechny masky sešly nejdříve
v hostinci U České lípy, odkud pak vyrazil průvod masek napříč celou vesnicí. Hudební doprovod zajišťovala opět
osvědčená a neúnavná dvojice muzikantů Standa Peroutka (harmonika) a Petr Žákovec (housle).
(Tereza Holá)

Bruslení 2018
Také letošní zima patřila vyznavačům bruslí. Trojí
pronájem krásně upraveného ledu na zimním
stadionu v Plzni-Doudlevcích dal opět po roce
příležitost desítkám dětí i dospělých nejenom ke
sklouznutí se pro radost z pohybu, ale také k prvním
krůčkům po zrádné ledové ploše. Ti nejzdatnější
bruslaři se už tradičně utkali ve třech zápasech bez
výsledku – přesněji bez důležitosti výsledku – jen
tak, pro radost ze hry. Třikrát zaplněná ledová plocha
tréninkové haly zimního stadionu opět potvrdila, že
bruslení je sportem žádaným a že nedostatek přírodního ledu se v obci daří alespoň zčásti tímto pravidelným
pronájmem plzeňské kryté haly kompenzovat.
(Tereza Holá)
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Přednáška o poustevnících
Ve čtvrtek 8. března se uskutečnila již druhá přednáška o historii plzeňského kraje, kterou opět připravil historik Mgr.
Luděk Krčmář. Tentokrát zvolil téma „Poustevny a poustevníci v okolí Plzně“.
Zajímavé vyprávění si tentokrát přišla vyslechnout jen necelá desítka obyvatel
Letkova, ale jak bylo přednášejícím konstatováno - nebyla to ani zdaleka ta nejmenší
návštěva na akcích podobného druhu. Prostě se to stává. V každém případě bylo
vyprávění pana Krčmáře zajímavým doplněním informací o pestré historii našeho
regionu.
(Rostislav Kotil)

Dětský maškarní bál
Rok se s rokem sešel a máme tu opět masopustní veselí a s ním i dětský maškarní bál. Jako každý rok patří tato
"dětská zábava" k nejoblíbenějším akcím a ani letošek nebyl vzhledem k počtu zúčastněných masek výjimkou.

I tento rok se o program celého odpoledne postarala oblíbená dvojice Jitule a Dadule, která zaručuje zábavu pro
všechny věkové kategorie. Byla taneční zábava, soutěže a nechybělo odpočinkové divadélko. Vyvrcholením celého

odpoledne bylo ohodnocení nejlepších masek. Protože má ale porota výběr těch nejlepších každým rokem těžší a
těžší, určila jich deset, které dostaly cenu a malým dárkem byly obdarovány i všechny ostatní masky. Hlavní výhru
získala tentokrát vlastnoručně vyrobená maska, což se cení. Věřím, že i příště odvedou organizátoři akce tak skvělou
práci a my účastníci se opět sejdeme v takovém velkém počtu a užijeme spoustu zábavy.
(Anna Ferdová)

Velikonoční cvičení s Monikou
Poslední březnovou neděli jsme navštívili akci Velikonoční cvičení s naší známou cvičitelkou Monikou Kašparovou.
Vzhledem ke krásnému a teplému počasí nebyla tak velká účast malých cvičenců a hlavně letkovské děti využily
venkovních aktivit, takže se sešli hlavně "přespolní". Jako vždy byla první půlka času věnována fyzické aktivitě cvičení, překážková dráha a druhou částí byla výtvarná dílnička. Rodiče si společně s dětičkami vyrobili zápichy a
různé obrázky s velikonoční tématikou. Za odměnu byli všichni zúčastnění obdarováni sladkou odměnou od
velikonočního zajíčka. Také nechyběla tombola. Doufám, že příště se zapojí více místních dětí, abychom si užili větší
porci zábavy.
(Anna Ferdová)
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Návštěva Národního divadla
V sobotu 17. března jsme spolu s
letkovskými obyvateli strávili nadmíru
příjemné kulturní odpoledne a večer.
Vypravili jsme se totiž na půldenní výlet do
Prahy, který byl korunován návštěvou
večerního představení v Národním divadle.
Nejdříve jsme se zúčastnili prohlídky tohoto
kulturního svatostánku i s odborným
výkladem.
Prošli jsme si opravdu celé divadlo od
sklepních prostor, kde jsou uloženy základní
kameny, až po střechu, která je překvapivě
zpřístupněná v každý den divadelního
představení. V čase mezi prohlídkou a
večerním představení si každý udělal vlastní
program, nejlépe v nějakém přilehlém
pohostinském zařízení. V těsné blízkosti divadla je například vyhlášená kavárna Slavie, jejíž interiér je lemován
fotografiemi a příspěvky známých kulturních osobností a k příjemnému posezení přispívá také živá klavírní hudba.
Pak už nadešla chvíle večerního představení Pýcha a předsudek, jehož herecké obsazení čítalo mnoho slavných
hereckých jmen. Mohli jsme tak vidět například Janu Strykovou, Pavla Baťka, Davida Prachaře a mnoho dalších. Toto
pojetí slavného románu Jane Austenové bylo od kulis až po kostýmy modernější, než jak jej všichni známe. Přesto
byla návštěva tohoto představení nevšedním zážitkem. V pozdních hodinách jsme se proto všichni vraceli domů
spokojeni.
(Petra Jíšová)

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 31. března 2018 se konal již druhý letkovský turnaj ve stolním tenisu. Přestože byl čas velikonočních svátků
a asi i díky deštivému a chladnějšímu počasí, zúčastnilo se ho 15 sportovců.

Hrálo se ve třech kategoriích ( 7 mužů, 6 žen a 2 děti). Sportovní um zúčastněných byl hodně vyrovnaný, proto do
poslední chvíle nebyl jasný vítěz. Nakonec na pomyslné stupně vítězů vystoupala v kategorii žen Tereza Holá, z mužů
byl nejlepší Jan Lukáš a v dětské kategorii Štěpán Komanec. Ti nejlepší si odnesli láhev sektu a všichni zúčastnění
dostali tradiční fidorkovou medaili.
(Jana Strejcová)

Velikonoční prodejní výstava
Prodejní velikonoční výstava perníčků a kraslic v režii M. Loukotové a paní H. Drnkové se tentokrát konala

v místnosti hasičské zbrojnice. K vidění a ke koupi bylo velké množství nádherně zdobených kraslic a perníčků
různých tvarů a velikostí.
(Tereza Holá)
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Setkání dříve narozených
Jarní setkání občanů dříve narozených se letos uskutečnilo ve středu 25. dubna 2018. Jíž podruhé ho zahájilo
vystoupení našich nejmenších občánků z místní mateřské školy. Jejich počáteční ostych vystřídala touha předvést své
obdivuhodné dovednosti, za které sklidili dlouhotrvající potlesk. Velké poděkování patří všem dětem, ale především
paní ředitelce G. Synkové a paní učitelce K. Kavalírové za radost, kterou dokázaly všem přítomným hned v úvodu
předat. Druhá část programu byla věnována prezentaci o Atom muzeu v Míšově. Zajímavé podání zakladatele muzea
Ing. Václava Vítovce vzbudilo zájem vypravit 9.6.2018 zájezd do Atom muzea Míšov a vše si prohlédnout na

vlastní oči. Posledním bodem programu byla už tradičně zábava. K poslechu a tanci nás už po několikáté bavila
skupina Perla. Duo S. Peroutka a P. Žákovec dokáže svým vystoupením vždy rozezpívat a mnohdy i rozpohybovat
všechny přítomné. Dobré občerstvení bylo jen pomyslnou třešničkou na příjemném stráveném pozdním odpoledni.
(Tereza Holá)

Zprávy z naší nové mateřské školy
První rok v naší mateřské škole se chýlí ke konci, je tedy správný čas rekapitulovat. Zdá se neuvěřitelné, že uběhlo
pouhých devět měsíců od jejího otevření. Při pohledu zpět toho nacházíme mnoho, co stojí za vzpomenutí –
nepřeberné množství zážitků a zkušeností, které jsme stihly jak my, tak i děti nasbírat. Snažily jsme se, aby

poporodní starosti, které nutně doprovázejí takový začátek, nám byly co nejméně na překážku v naší každodenní
činnosti. Ty nakonec spolu s velkou porcí entusiasmu - který také patří k začátkům, jako je ten náš - přinesly mnoho
podnětů pro naši práci. Naším záměrem bylo a stále je vytvářet klidné rodinné prostředí, což se nám, zejména díky
několika společným akcím a aktivnímu zapojování rodičů daří. Vznikla tak spousta nových vztahů, které obohacují
život v obci. Už nyní máme plány do dalších let. Těšíme se na nové úkoly a nové výzvy, které nás v nadcházejících
letech čekají. I nadále budeme plánovat kulturní a výchovné akce, podporovat spolupráci s obcí, se seniory, povedeme
děti ke vztahu k přírodě a zdravému životnímu stylu. Budeme usilovně pracovat na tom, aby dětem čas strávený ve
školce přinášel co nejvíc radosti a spokojenosti a aby obohaceny takovými zkušenostmi na konci docházky opouštěly
školku připravené na vstup do další etapy svého života. To je poslání letkovské mateřské školy, které jsme si před
sebe postavily už na samém počátku. Po necelém roce jejího fungování můžeme říci, že bychom chtěly ve stejném
duchu pokračovat i nadále – má to smysl.
(G. Synková, K. Kavalírová)

Mateřská školka – ohlasy rodičů
Budeme slavit !!! Slavit 1. narozeniny naší mateřské školky. Čas utekl jako voda a už to bude rok, co ji tu máme a
naplno využíváme. No a jaký byl? Podzim byl plný očekávání, jak se všichni
(zaměstnanci a dětičky) "poperou" s novou a ještě nezaběhnutou školičkou. Nový rok
přinesl uklidnění, že všechno klape jak má a jaro nás jen utvrdilo, že je všechno v
nejlepším pořádku. Za necelý první rok provozu naše děti prožily spoustu zajímavých
akcí, mezi největší patří kurz plavání v rokycanském bazénu či představení v divadle
Alfa v Plzni a téměř každý měsíc absolvovaly přímo ve školičce divadélko nebo
zajímavou vzdělávací akci. Podle reakcí nejmenších se všechny tyto akce setkávají s
úspěchem a nadšením. Přibližně každých čtvrt roku pořádala školka příjemné odpolední
setkání k nějakému období v roce (vánoční, velikonoční), kde si my rodiče společně s našimi ratolestmi vytvoříme
různé dekorace k danému svátku. Myslím, že nejdůležitější myšlenkou těchto sešlostí je vzájemně se lépe poznat a
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hlavně rozvíjet a udržovat téměř rodinné vztahy mezi rodiči, dětmi a zaměstnanci školky. Takže slovem na závěr:
Všem, co se s nadšením a ochotou podílejí na chodu a rozvoji naší mateřské školičky a s úsměvem na rtech vzdělávají
naše nejdražší - DĚKUJEME.
(Anna Ferdová)
Je možné, jak ten čas letí? My jsme samozřejmě nezestárli ani o den, ale naše dětičky spolu se školkou už bez mála o
rok. Loni v tento čas jsme všichni s lehkými obavami čekali, co se bude dít. Teď
po roce je jasné, že všechny původní obavy opadly rychleji, než by člověk řekl
švec. Od začátku si paní učitelky získaly děti a za sebe řeknu, že i nás rodiče,
svou profesionalitou, vlídností, laskavostí a ochotou. Není nic lepšího, než
cestou ze školky poslouchat štěbetajícího syna, který se směje, jak dnes
vymysleli s kamarády parádní bunkr na zahradě, nebo jak v zimě (cituji): „paní
učitelka spálila Mořenu, aby už k nám konečně přišly ty kytičky.“ A i když
Morana zimu hned neodnesla, tak na tohle zaujaté vyprávění ráda vzpomínám.
Stejně tak, když se dozvídáme barvitě líčené zážitky z divadélek, plavání, výletů, tvoření, zpívání, her i každodenních
prožitků, které ke školce patří. Musím se pak pro sebe usmívat a v duchu děkovat. Děkujeme, že dotváříte pro naše
děti bezpečný, hravý a láskyplný svět. Vážíme si toho. A nejsem ani kousek stranou od pravdy, když tvrdím, že naše
letkovská školka je zkrátka skvělá .
(Lucie Vávrová)
Pomalu a nezadržitelně se nám blíží konec prvního školního roku naší letkovské školky. Proto bych ráda napsala za
mě i za moji dceru, že jsme v rámci jejího navštěvování nadmíru spokojeni. Podle toho, o čem si doma s dcerou
povídáme, je opravdu vidět, že se paní učitelky dětem ochotně věnují. Mají
k nim milý a vstřícný přístup a učí je mnoho nových věcí, které se jim hodí
v reálném životě. Každou chvíli se probírá nějaké nové téma, ze kterého si dcera
odnese řadu poznatků. V poslední době to bylo například třídění odpadu a
chování k životnímu prostředí nebo dopravní pravidla a značení. Mimoto školka
podporuje také dětskou samostatnost a kreativitu a díky menšímu počtu dětí má
možnost se dětem věnovat i individuálně, což je skvělé. Oceňuji také rozšíření
výuky například o divadelní představení či enviromentální výuku a v neposlední
řadě také akce pořádané pro rodiče dětí a ostatní rodinné příslušníky. Teď nás
například potěšila letní besídka, kde děti ukázaly, jaké pokroky během roku udělaly. Budeme se tedy těšit na další
školní rok.
(Petra Jíšová)

Mladí hasiči

Čas neúprosně utíká a s blížícími se prázdninami pomalu končí i velmi nabitá jarní sezóna mladých hasičů. Od
poloviny dubna se rozjel kolotoč soutěží zejména v požárních útocích, které jsou nejzajímavější částí naší činnosti.
Ale není to jen o stříkání s vodou, jak by se mohlo zdát. Mnoho soutěží má i doplňkové disciplíny v podobě různých
štafet. Z našeho pohledu je probíhající sezóna zatím velmi úspěšná a daří se oběma kategoriím mladších i starších dětí.
Například na ligových soutěžích v Želčanech obě družstva obsadila skvělá 2. místa a o týden později v Žákavé
dokonce vyhrála. Z prestižního Junior cupu na Košutce jsme pak přivezli druhé a třetí místo a mnoho pěkných
umístění bylo i na dalších soutěžích. Ale činnost letkovských „hasičat“ není jen o trénování a soutěžení. V lednu a
únoru jsme byli na exkurzi v nové hasičské zbrojnici v Kyšicích, kde místní velitel JPO děti seznámil s činností
dobrovolné jednotky hasičů a podrobně jim předvedl veškeré vybavení zásahové cisterny.
V březnu plnily některé děti odznaky odborností, čímž si rozšířily své znalosti v oblasti požární ochrany. Začátkem
dubna jsme se zapojili do akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ a trochu pomohli svému okolí od odpadků.
(Věra Drnková)
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Dětské rybářské závody
Poslední sobota v měsíci květnu patřila dětem. Letkovští rybáři připravili 12. ročník dětských rybářských závodů

a obecní úřad pak s pomocí ochotných dobrovolníků uspořádal v odpoledních hodinách pohádkový les. Ráno čekala
na děti hustá mlha, která se valila celým Letkovem, takže při chytání ryb to mělo zajímavou atmosféru. Do deváté
hodiny byla u vodní nádrže prezentace všech malých rybářských nadšenců, většinou v doprovodu ještě nadšenějších
tatínků, dědečků apod. Chytalo se na jeden prut a jeden návazec. S prvním nahozením se mlha jako mávnutím
kouzelného proutku začala rozpouštět. Každý malý rybář se v průběhu dopoledne mohl posilnit párkem a limčou,
kterou měli organizátoři pro děti připravenou zdarma. Po dvou hodinách byla soutěž ukončena a všichni netrpělivě
očekávali konečné sčítání všech chycených rybiček. Před polednem bylo slavnostní vyhlášení. Na třetím místě se
umístil Štěpán Vykysalý (95 cm), na druhém Tomáš Čechura (248 cm) a první příčku obhájil z loňského ročníku
Fabián Otto (336 cm), který si též odnesl pohár za největší úlovek kapra měřícího 72 cm. Smutnit nemusel žádný
soutěžící, protože odměnu a diplom si odnesl úplně každý. Tím dětský den zdaleka nekončil, všichni se mohli těšit na
odpoledne, kde program pokračoval pohádkovým lesem. Velké poděkování patří letkovským rybářům, kteří
zajišťovali po celý den velmi chutné občerstvení. Poklona, obdiv a dík směřuje hlavně všem dobrovolníkům, kteří se
odpoledne ochotně oblékli za pohádkové bytosti a celé odpoledne trpělivě plnili s dětmi zajímavé úkoly. Díky nim
mohlo všech 59 dětí, které si přišly projít pohádkový les, zažít nezapomenutelný den.
(Tereza Holá)

Pohádkový les
S týdenním předstihem dostalo se mi pozvání na program konaný u příležitosti Mezinárodního dne dětí v Letkově.
V místě spojeném s mým mládím a zároveň s místem, které se má zanedlouho stát naším novým domovem. Zapsala
jsem si tedy do kalendáře na sobotu 26. 5. od 15.00 hodin akci „Pohádkový les.“ Název zněl slibně a bylo mi řečeno,
že akce už má svoji tradici. Uvítala jsem, že se akce konala týden před 1. červnem. Odpadlo nám tím rozhodování
mezi spoustou akcí konaných pro ratolesti na každém rohu a měli jsme tedy celé odpoledne vyhrazené jen pro
„Pohádkový les.“ Protože jsem neměla představu, co nás čeká, chtěla jsem dorazit v době oficiálního začátku, což se
nám nakonec i povedlo. Děti byly odpočaté, počasí jak na objednávku, děti se těšily a já byla zvědavá.

Na startu nám čarodějnice vysvětlila co a jak a my jsme - vybaveni igelitovou taškou (nevěděla jsem k čemu ) a
hracími kartičkami - vyrazili na trať. Na osmi stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky z tradičních českých
pohádek (když nepočítám Šmouly a Včelku Máju s Vilíkem – ale i ti už jsou tradiční, když ne čeští), které pro ně měly
různé úkoly. Na věku dětí nezáleželo. Každé dítě bylo schopné splnit každý úkol. Pohádkové postavičky, do kterých
se dobrovolně vtělili letkovští obyvatelé, to s dětmi neskutečně uměli, takže i náš dvouletý nadšeně zatloukal hřebíky
nebo házel šipky . Prckové si namáhali hlavičky i tělíčka a ze svých úspěchů byli nadšeni. Sladká odměna na závěr
každého stanoviště byla už jen milý bonus. Na stanovišti číslo 3 jsem pochopila, na co jsme dostali igelitku . Děti se
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ale rozhodly, že igelitku ušetří a téměř všechny sladké odměny spořádaly cestou na další stanoviště. Finálová odměna
v cíli v podobě špekáčku, mimochodem první letošní, a točené pivko či limonáda, byl dokonalou tečkou. Děti pak
ještě s pusou od kečupu strávily skoro další dvě hodiny na úžasném dětském hřišti u vodní nádrže (stejně jako většina
dalších účastníků pohádkového odpoledne) a domů jsme odjížděli po dlouhém přemlouvání až po sedmé večer. Dětem
se to moc líbilo, o tom není pochyb! Takže srdečné díky všem, kteří jste se pro letkovské rodiny postarali o krásné,
veselé a pohodové odpoledne.
(Renata Kren)

Letkovská čtyřicítka
Krásné letní počasí přivítalo v sobotu 2. června účastníky čtvrtého ročníku Letkovské čtyřicítky, druhého letošního
závodu seriálu Hannah Pilsen Trail. Pro závodníky byly tradičně připraveny tratě
od 350m pro nejmenší, přes 8,5km, 21km, 33km až po hlavní 44 km trať pro
dospělé. Tratě vedou po lesních cestách a skalkách v okolí Letkova a Jandovy
skály, delší tratě se pak podívají až na vrcholy Čiliny, Maršálu a Radyně a
nevynechají ani rotundu nad Starým Plzencem a terénní vložku na vrchu Stradiště
při závěrečném stoupání z Plzence do Letkova. Na hlavních 44km tratích v
absolutním pořadí suverénně zvítězili Jan Juráš z Vegan sportu club Strakonice (v
čase 3:30) před Pavlem Vránou (HoSaSm, 1. v mužích nad 40 let) a Zdeňkěm
Luskem (2. muž nad 40). V ženách pak závod ovládly tradiční účastnice Štěpánka Herradová (3:39) před Kamilou
Ledererovou. Na 33km trati byli nejrychlejší Zdeněk Müller (Rokycany, čas 2:28) a Lenka Vendelbergerová (3:31),
půlmaraton ovládli Martin Černý z AC trial Plzeň (1:18) a Caroline Curtis z Folkestone Running Club (1:47). Na start
se kromě závodníků z Evropy postavil i jeden běžec z Dubaje! Hannah Pilsen Trail podporuje dobrou věc. 10% ze
startovného z Letkova bylo věnováno na plzeňský dobročinný projekt 'Expedice Ka-Mi-Li'.
Honza Hasman, Foto: SvetBehu.cz a PilsenTrail.cz

Výlet do Atom muzea Míšov
Na sobotní odpoledne 9. 6. připravil Obecní úřad výlet do místa dříve přísně utajované vojenské základny sovětské
armády na našem území – dnes muzea nadace Železná opona – Atom muzea v Míšově. V pravé poledne odjel z návsi

autobus s několika desítkami dospělých (povětšině dříve narozených) a s asi desítkou dětí. Po půlhodinové jízdě
autobusem, řízeným panem Vyletou, jsme byli pozváni do vstupního prostoru muzea, kde jsme si vyslechli velmi
zajímavé informace o událostech z druhé poloviny minulého století, které vedly k vybudování tohoto ojedinělého
krytu, z úst pana Milana Skočovského. Následná prohlídka podzemního krytu, kde nás s neméně
zajímavým výkladem o historii vývoje atomových zbraní očekával ing. V. Vítovec, už ale byla pro některé účastníky
nad jejich síly – především proto, že se teplota v krytu pohybovala kolem šesti stupňů Celsia. Přesto byl výlet do
brdských lesů pro všechny účastníky vítaným zpestřením sobotního odpoledne a nic na tom nezměnil ani déšť, který
nás při návratu na letkovskou náves provázel.
(Rostislav Kotil)

TJ Sokol Letkov
Tělovýchovná jednota Sokol Letkov (staré gardy) pokračují na jaře 2018 v
soutěži futsalové ligy (malé kopané), která se hraje v Plzni za účasti deseti
mužstev. Je to zároveň příprava na turnaje: 23. 6. Slovensko, 28. 7. Letkov,
18. 8. Františkovy Lázně a 25. 8. Čejkovice u Hodonína. V roce 2016
dokázal Sokol Letkov jako jediný ze všech mužstev Čech, Moravy i
Slovenska vyhrát celý seriál. Jsme všichni zvědaví, jak dopadneme letos!
Také mladí hráci předvedli skvělý výkon a v loňském roce obsadili mladí
letkováci na místním hřišti pěkné druhé místo.
(Karel Fiala)
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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 tenise i volejbale. Ve cvičebním sále byly pravidelné lekce bosu, pilates a jógy.
V březnu jsme uspořádali již 3. ročník Pohodového bálu, kde musíme poděkovat za skvělou účast
a neustále natřískaný taneční parket. Večerem provázela kapela BELLS a v bohatém programu vystoupili tanečníci
z taneční školy Gregoriades s ukázkou a s výukou standardních tanců a nechyběla tradiční módní přehlídka finalistek
Dívky Šumavy.Od dubna jsou v provozu i venkovní sportoviště. Začátek května byl ve znamení STAN UP COMEDY
NA STOJÁKA, kde nás opět pobavili Karel Hynek, Petr NASTY Cerha a Adéla Elbel. Konec května patřil minimodelkám z DS MODELS Pavlíny Němečkové. V neděli 17. 6. se konala letní venkovní divadelní scéna s komedií
MŮŽU K TOBĚ s Bořkem Slezáčkem, Evou Decastelo a dalšími. O prázdninách budou v provozu všechny venkovní
sportoviště, dětské hřiště a koupací jezírko a také naše restaurace bude i přes léto nabízet oblíbené polední menu. Všem přejeme pohodové léto plné sportovních zážitků.
(Petra Kraftová)

Soutěž mladých hasičů „O pohár SDH Letkov“
V sobotu 16. 6. 2018 proběhl v Letkově třetí ročník soutěže mladých hasičů v požárních útocích. Letos poprvé byl
zařazen do seriálu soutěží „O pohár okresní odborné rady mládeže Plzeň sever“. Soutěžilo 52 družstev (300 dětí) ve
třech věkových kategoriích a dá se říct, že bylo možné vidět současnou absolutní špičku v Plzeňském kraji. Představili
se nám kromě jiných špičkových týmů i dva účastníci krajského kola hry Plamen, kde okres PJ reprezentovalo
družstvo ze Želčan a okres PS družstvo z Manětína. Želčany na kraji obsadili druhé místo za Manětínem, který se tak

stal účastníkem červnového mistrovství republiky! Během celého slunečného dne bylo k vidění mnoho skvělých
výkonů a o napětí nebyla nouze do poslední chvíle. Je velmi potěšující, že v obrovské konkurenci i naši letkovští

hasiči ukázali svoje umění a opět dva poháry zůstali doma. Starší byli druzí právě za Manětínem a na třetím místě se
umístili Ledce, z celkového počtu 20ti družstev starších. Mladší kategorii (27 družstev) vyhrálo Horní Hradiště, druhé
byly Ledce a bronzové medaile vybojovalo naše mladší Áčko. V kategorii přípravky soutěžilo pět družstev bez
konečného pořadí a mrňousové jsou všichni první. Je samozřejmé, že organizace tak náročné soutěže pro více než 300
dětí zapálených pro hasičský sport se neobejde bez pomoci celé řady dobrovolných pomocníků. Ke skvělému
průběhu soutěže proto velkou měrou přispěla, samozřejmě vedle rodičů hasičat, také celá řada dobrovolných
pořadatelů, kteří po celý den pomáhali při zajišťování této skvělé akce pro děti. Za všechny připomínáme
například K. Fialu, který pomohl s organizací příjezdu a parkování vozidel, paní Kratochvílovou, Kočandrlovou a
Mayerovou, které napekly výborné vdolečky, D. Sniegoně, trpělivého startéra závodu, manžele Strejcovy, J. Vávru a
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další, kteří zajišťovali občerstvení a s nimi celá řada dalších, kteří přispěli ke zdárnému průběhu závodů. Všem proto
patří náš obdiv a upřímné poděkování.
(Věra Drnková, Rostislav Kotil)

Soutěž mladých hasičů „O pohár SDH Letkov“ – obrazem
Sobotní soutěžení několika stovek dětí, které propadly kouzlu hasičského sportu a přijely změřit svoje dovednosti do
Letkova, můžeme asi s klidným svědomím označit za akci roku 2018. Tak proč se k zápolení dětí nevrátit obrazem?

Od rána se louka pod hrází vodní nádrže postupně plnila soutěžícími z celého Plzeňského kraje

…. vše připraveno k zahájení soutěže

…rozcvičení před závodem

…jen ještě několik organizačních pokynů

dětské hřiště prošlo velikou zatěžkávací zkouškou

Album všech snímků, zachycujících celodenní zápolení mladých hasičů je k nahlédnutí na webových stránkách obce
na adrese http://ouletkov.rajce.idnes.cz.
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zázemí letkovských hasičat

odstartováno-závod s neúprosným časem začal

… a pak co nejdříve zasáhnout terč

poháry pro nejlepší

hlavně dostat co nejrychleji vodu do stříkačky…

povedlo

se,

s časem

16:40´

jsme

první!!!

Ne vše se vždycky soutěžícím povedlo – ale to přece ke každé soutěži patří. Vždyť chybami se člověk učí.
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Na co se můžeme těšit … ?
V sobotu 14. 7. 2018 se uskuteční nohejbalový turnaj na hřišti TJ Sokola
Letkov.

V sobotu 28. 7. 2018 pořádá TJ Sokol Letkov již 28. ročník turnaje v malé kopané.
V srpnu se pak mužstvo TJ Sokol Letkov zúčastní turnajů ve Fr. Lázních (18. 8.) a
v Čejkovicích (25. 8.).

V sobotu 4. 8. 2018 se bude konat soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce
Letkov.

V sobotu 15. 9. 2018 se bude konat 2. Ročník přespolního běhu Praha – Plzeň (cíl
v Letkově u vodní nádrže).

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční 5. a 6. října 2018
V pátek 26. 10. 2018 po dvouleté přestávce opět přivítáme nové občánky Letkova.

Na podzim se ještě můžeme těšit na návštěvu divadla a podzimní setkání dříve narozených.
V neděli 2. 12. 2018 se bude konat Mikulášký rej ukončený slavnostním rozsvícením
vánočního stromu na letkovské návsi. 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.
Rok 2018 nám ukončí silvestrovské fotbalové utkání Mladí versus Dříve narození.

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.
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Grafik: Lucie Vávrová
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Editor: Rostislav Kotil
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