Červenec 2019

Vážení a milí spoluobčané,
možná se mnou bude řada z vás souhlasit, že jsme se ani nenadáli a polovina letošního roku je za námi. Děti si po
skončení školního roku už užívají zasloužené prázdniny a mnozí z vás máte před sebou neméně zaslouženou
dovolenou. Přesto věřím, že všechny čtenáře toto letní vydání Letkovských listů potěší a připomene alespoň ty
nejzajímavější události, které jsme v naší obci zažili za uplynulý půlrok. Jsem moc rád, že se v tomto vzpomínaném
období podařilo splnit další z plánovaných investičních akcí - a změnit naší obec zase o trochu k lepšímu. Tím
vylepšením mám především na mysli nově vybudovanou ulici Lísková, včetně nové křižovatky ulic Kyšická, Lísková a
Habrová. Jsem přesvědčen o tom, že většina z vás zaznamenala několik let trvající průtahy se stavbou a tak si snad
dokážete představit, s jakým pocitem zadostiučinění jsme společně s místostarosty a panem P.Pubcem symbolicky
zahájili provoz na zcela novém úseku místní komunikace – po léta vedeného pod pracovním názvem „k vodní nádrži“.
Dnes je ulice Lísková moc hezkou spojnicí obou částí obce a nezbývá, než přát všem, kdo zde po léta strádali z důvodu
prašnosti, výmolů a bláta, ale také hlučnosti v důsledku provozu motorových vozidel, aby se jim v novém prostředí
líbilo a aby provoz v ulici byl vždy v míře odpovídající pravidlům. Věřme, že se v dohledné době podaří realizovat také
stavbu „Letkov – průtah“ a konečně se tak dočkáme tolik potřebných chodníků v Plzeňské ulici.
Přestože stavba místní komunikace byla vrcholnou událostí tohoto pololetí, život v Letkově se pochopitelně netočil
jenom kolem ní. Je moc dobře, že se k tradičně pořádaným akcím, jakými jsou např. masopustní průvod nebo stavění
májky, přidaly nové akce pro děti – pořádané pod hlavičkou letkovských maminek – a že si svoje místo v programu
akcí udržel turnaj ve stolním tenise. Vydařila se i první rocková taneční zábava, byť v logisticky silně strádajícím
velkém sále KD. Je také dobře, že po roční přestávce místní hasiči - spolu s rybáři a za vydatné pomoci kyšických
hasičů – opět vyčistili betonové části dna a břehy vodní nádrže a připravili tak nádrž na letní nápor rybářů i plavců.
Za velice úspěšnou sportovní událost letošního léta považuji již čtvrtý ročník soutěže mladých hasičů v požárním
útoku. Letos se na louce pod hrází sešlo na padesát družstev z celého Plzeňského kraje - a přestože se oficiálně počty
přítomných nezaznamenávaly, odhaduji, že se v den konání závodů sešlo na louce více než 500 lidí. Pořadatelům akce
a všem, kteří se s nimi na zajištění všeho potřebného pro tolik lidí podíleli, patří náš obdiv a upřímné poděkování.
Milí čtenáři,
přeji vám hezké prožití letních dnů a těším se s vámi na shledanou při dalších akcích, které pro vás naplánovali a
připravují pořadatelé ve druhém pololetí tohoto roku.
Rostislav Kotil, starosta obce
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
V letošním roce se uskutečnila dvě veřejná zasedání Zastupitelstva obce. V rámci programu březnového veřejného
zasedání schválili zastupitelé obce Účetní závěrku za rok 2018 obce Letkov a vzali na vědomí Inventarizační zprávu o
stavu majetku obce ke dni 31. 12. 2018. Projednali a schválili Rozpočtové opatření č.1 /2019, smlouvu o poskytnutí
účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
právu stavby na pozemcích obce p.č. 462/4 a 493/1 a v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 stanovili odměny členů
zastupitelstva. V návaznosti na závěry inventarizační zprávy dále zastupitelé projednali opatření ve věci neoprávněných záborů obecních pozemků a uložili pořádkovému výboru zpracovat návrh příslušné obecně závazné vyhlášky.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo účetní závěrku MŠ Letkov, p.o. obce za rok 2018, navýšení kapacity MŠ a
prázdninový provoz školky a schválili také poskytnutí finančního příspěvku 3000,- Kč spolku Storgé,z.s. (útulek pro
psy), s nímž obec dlouhodobě spolupracuje v případech odchytů zatoulaných psů na k.ú. obce.
V červnu zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. V roce 2018
pokračoval nárůst příjmů obce. Vedle pravidelných daňových příjmů získala obec částku ve výši 762 672,00 Kč
z prodeje pozemků. Na základě plánovací smlouvy se spol. Výstavba Pubec s.r.o. z 12/2010 získala obec částku
v celkové výši 5 356 340,00 Kč na stavbu úseku místní komunikace – akce „Letkov – k vodní nádrži“ (výstavbu úseku nové dešťové kanalizace částku 2 116 307,00 Kč a nové vozovky a chodníků částku 3 240 033,00 Kč – dnes ul.
Lísková). Dále obec obdržela dotace z IROP na výstavbu MŠ v celkové výši 6 472 047,88 Kč (dotace byly obdrženy
ex post). Obec čerpala v roce 2018 celkem tři úvěry. Celková výše úvěrů k 31. 12. 2018 činila 811,30 tis. Kč. Měsíční
splátky dvou úvěrů činily po celé účetní období 35 400,- Kč a 46 170,- Kč; celkem za rok 978 840,- Kč. Třetí úvěr ve
výši 6 mil. Kč byl určen na předfinancování výdajů na výstavbu MŠ – akce „Rekonstrukce bývalé školy v Letkově“ a
byl splacen po obdržení dotace (IROP) počátkem roku 2018. Skutečné příjmy obce k 31.12.2018 byly ve výši
23 321 838,97 Kč a skutečné výdaje pak ve výši 10 314 362,22 Kč (příjmy a výdaje po konsolidaci). Příjmy a výdaje
obce byly ovlivněny rovněž proúčtováním daně z příjmu právnických osob za rok 2017, kdy je obec příjemcem vlastní
daně, která činila 565 060,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven na přebytkový s přebytkem ve výši
10 milionů Kč. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce
ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a jsou dostupné na internetových stránkách obce na www.obec-letkov.cz v
příloze č. 2 návrhu závěrečného účtu. K návrhu Závěrečného účtu, zveřejněnému na úřední desce OÚ Letkov od
3.5.2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy ze strany zastupitelů obce, ani ze strany občanů.
Kromě závěrečného účtu zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a č.3 a schválili rozpočtové opatření č.4/2019. ZO Letkov dále schválilo Dodatek č. 2 k SOD se spol. Berdych Plus s.r.o. ve věci
stavby místní komunikace v úseku k vodní nádrži – akce “Letkov – k vodní nádrži” a Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014801 se spol. ČEZ Distribuce,a.s. Zastupitelé dále
projednali a schválili OZV č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, provozní řád kulturního
domu Letkov a navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Letkov, p.o. o 110 tis. Kč. na doplnění nábytku a
zařízení v souvislosti s navýšením kapacity školky na 37 dětí. Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo návrhy
výboru pro investice a rozvoj na doplnění projektů do plánu strategického rozvoje obce, schválilo Změnu č.2
Územního plánu obce, schválili návrh změny Územní studie č.1, schválilo záměr obce prodat část pozemku parc.č.
321/3 a vyjádřilo souhlas s vybudováním okružní křižovatky ulic Plzeňská, Kyšická v rámci akce III/18018 – Letkov průtah. ZO Letkov rovněž schválilo zkrácení doby nočního klidu v noci ze soboty 27.7. na 28.7. 2019 a ze 31.8. na
1.9.2019.
UPOZORNĚNÍ
Vedení obce a zastupitelé obce rovněž upozorňují na dodržování ustanovení obecně závazné vyhlášky,
týkající se dodržování klidu v neděli a ve dnech státem vyhlášených svátků (omezení provozu motorových
sekaček a jiných strojů).
Žádáme také všechny, kdo čas od času vyváží bio odpad do kontejneru u ČOV, aby odpad nevhazovali do
kontejneru v plastových ani jiných obalech a aby nenechávali odpad vedle kontejneru. Žádáme občany, aby
dodržovali pořádek i v okolí kontejnerů na tříděný odpad a věci o rozměrech většíchn než je hrdlo příslušného
kontejneru, odváželi na skládku velkoobjemového odpadu (otevřeno ve středu od 16:00- 18:00h a v sobotu od 14:0016:00h).
Obracíme se s žádostí rovněž na všechny majitele psů, aby při venčení svých mazlíčků dbali na dodržování
pořádku na veřejných prostranstvích (trávnících,ulicích, chodnících) v obci a k úklidu psích exkrementů využívali
instalované a dobře viditelné odpadkové koše. Děkujeme.
REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V nejbližších dnech (týdnech) bude v obci provedena revize katastru nemovitostí, jejímž cílem je dosažení souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí (zápisy staveb, druhy a způsob využití pozemků a
staveb,průběh hranic pozemků). Revizi budou provádět zástupci katastrálního úřadu. Více informací je k dispozici na
letáčku – viz. úřední deska a el. úřední deska OÚ Letkov- OZNÁMENÍ http://www.obec-letkov.cz/urad-obce/uredni-deska/
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Aktuality
Stavba MK k vodní nádrži – dnes ulice Lísková
Po dlouhých letech průtahů, zaviněných jen těžko pochopitelnými obstrukcemi několika jednotlivců, konečně zvítězil
zdravý rozum a tak jsme se v Letkově dočkali nového úseku ulice Lísková (druhé nejdelší místní komunikace v obci),
spojující původní zástavbu obce s rychle se rozrůstající lokalitou v Podlesí. K odvádění dešťové vody z nového úseku
místní komunikace byl také vybudován nový úsek dešťové kanalizace, který v případě přívalových dešťů přispěje

křižovatka Kyšická-Lísková-Habrová v roce 2018

ulice Lísková - květen 2019

….. a dnes

stříhání pásky – zleva T. Holá, P. Pubec, R. Kotil, L. Liška a St. Jíša

i k odlehčení průtoku vody otevřeným korytem Božkovského potoka v jeho horním toku. Po obou stranách nové
asfaltové vozovky byly vybudovány široké chodníky a před většinou z rodinných domů v ulici také parkovací stání.
Stavební úpravy komunikace byly zahájeny už v létě loňského roku přeložením sloupů el.vedení a v říjnu pak
pokračovaly položením nové dešťové kanalizace. Přeložka sloupů byla provedena společností SUPTEL,a.s. a byla
financována z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 350 tis. Kč. Stavbu dešťové kanalizace a vlastní komunikace už
realizovala spol. BERDYCH Plus s.r.o., která byla vybrána na základě provedeného výběrového řízení. Stavba nového
úseku dešťové stála 2,2 mil. Kč a byla financována z finančních prostředků, věnovaných obci na základě smlouvy
z prosince roku 2010 investory stavby Letkov-VPodlesí II (Ing. P.Pubec, L. Cvrček, Ing. I. Hašek a P. Voch). Stavba
komunikace - včetně nové křižovatky Kyšická, Lísková a Habrová, chodníků a parkovacích stání - stála více než 7
mil. Kč a byla financována z prostředků obce s využitím dotace Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč a daru výše
zmíněných investorů ve výši 3,3 mil. Kč. Poděkování patří všem jmenovaným – ať už za kvalitně a včas provedenou
práci nebo za finanční podporu akce. A patří samozřejmě i všem, kdo se zasloužili o dnešní podobu nejhezčí ulice
v obci - dělníkům spol. Berdych plus, JVV Ginkgo,s.r.o. a Kanalizace a Vodovody St. Plzenec, a.s. Slavnostní
otevření ulice Lísková a symbolické zahájení provozu po nové komunikaci se uskutečnilo v pondělí 24.června
odpoledne za účasti zastupitelů obce, představitelů jednotlivých firem, zástupců z KÚ Plzeňského kraje a MMP.
( Rostislav Kotil)
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Ohlédnutí za zimou
Štědrý den
Jak už je v Letkově dobrým zvykem, opět dorazilo betlémské světlo i do naší malebné kapličky na návsi. Zapálit si
své lucerničky mohli občané po tradičním zpívání koled u laviček v Podlesí. Příjemné setkání s hudbou, čajem a

tradičním svařákem zajišťovali u laviček manželé Pubcovi, kterým patří naše poděkování.

(redakce LL)

Dětské předsilvestrovské řádění
Další rok uplynul a opět je před námi otázka, jak se rozloučíme se starým rokem a přivítáme rok nový. Letošní silvestr
jsme pojaly z trochu jiné strany a to z té dětské. Dětí se silvestr nikdy netýkal, tak jsme to otočily a užily si konec roku
společně s dětmi. My letkovské maminky jsme spojily síly a nápady a vymyslely předsilvestrovské odpoledne den
před koncem roku, abychom nezabíraly sál pro přípravy silvestrovských oslav pro dospělé. Aby to byly oslav jak se

patří, tak si každé příchozí dítko ozdobilo svůj kelímek pro přípitek (lepily třpytky, ozdoby, samolepky a tvořily
vlastní obrázky). Dalším programem byl tanec a taneční skotačení zpestřené soutěžními disciplínami (skákání v pytli,
přetahování). Když jsme se vyřádili, připili jsme si dětským šampaňským na nový rok ozdobenými kelímky.
A
aby to byl opravdový silvestr, přesunuli jsme se s prskavkami na náves ke kapličce, kde jsme shlédli i OHŇOSTROJ.
Za nás maminky musím říci, že to byla jedna z nejvydařenějších akcí, která se shledala s obrovským úspěchem u
dětiček i rodičů. Takže se můžeme těšit na další silvestrovské řádění :)
(Anna Ferdová)
Opravdová zima se sněhem přišla až v únoru

K takové sněhové nadílce asi netřeba dlouhých komentářů. Užily si jí hlavně děti - a nám dospělým vytvořila podmínky pro pobyt na čerstvém vzduchu s lopatou či hrablem.
(redakce LL)

Dětský maškarní rej
Březen, zakončující masopustní veselí patřil i letos dětskému řádění. Jako každý rok se o program postarala již známá
a velice oblíbená dvojice Jitule a Dadule. Opět se v sále letkovského kulturního domu celé odpoledne řádilo na parketě
a soutěžilo. Pro odpočinek tanečníků jsme shlédli také krátké divadélko a poté jsme mohli v tanečním skotačení
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pokračovat. Každým rokem se zvyšuje množství a nápaditost masek a proto porota měla tentokrát opravdu těžký úkol
vybrat nejlepší masku. Všechny byly totiž originální a zajímavé a tak nakonec byly oceněny všechny. (Anna Ferdová)
Jarní tvoření
Klub letkovských maminek chtěl zpestřit dětem jaro, a proto jsme vymyslely jarní tvořivé odpoledne. Součástí odpoledne bylo spoustu zajímavých výtvarných a tvořivých nápadů, které se setkaly s obrovským zájmem menších i větších účastníků. Všechny aktivity byly přizpůsobeny všem věkovým kategoriím. Ke konci jsme si ještě odpočinuli u
několika zajímavých pohybových aktivit. Trochu nás zklamal menší zájem, i když byly pozvánky vyvěšeny veřejně.
Ale ti, kteří dorazili, si to parádně užili a ostatní nás snad navštíví příště :) Za klub letkovských maminek byl chtěla
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem - materiálním, výtvarným i psychickým, podíleli na uspořádaných
dětských akcí. Spokojenost a radost dětí za to stojí. Děkujeme.
(Anna Ferdová)

3. letkovský turnaj ve stolním tenisu
Dne 30. 3. 2019 se konal již 3. letkovský turnaj ve stolním tenisu. Tradičně se ho zúčastnilo 15 sportovců. Letos byly
jen 2 kategorie - a to 8 mužů (za které hrál ještě nezletilý, ale trénovaný Štěpán Komanec) a 7 žen. Zápasy byly hodně

vyrovnané, často se hrály 3 sety. Nakonec v ženách obhájila titul Tereza Holá a v mužích vyhrál Radek Komanec.
Už se stalo hezkou tradicí, že vítězové dostali láhev sektu a všichni nadšení sportovci fidorkovou medaili.
(Jana Strejcová)
Rocková taneční zábava
Dne 13. 4. 2019 se konala v KD Letkov rocková zábava. Vystupovala zde pop-rocková kapela O.B.R. (Obyčejnej
Boreckej Rock). Jejím členem je i místní občan a zastupitel Tomáš Krystl. Muzikanti byli sice různého věku, ale
skvěle sehraní, jak muzikantsky, tak lidsky. Hráli převzaté skladby různých kapel, takže si užily i všechny věkové
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skupiny na parketě, který byl stále plný. Samozřejmě nechybělo občerstvení. Největším důkazem úspěchu kapely je,
že i přes výpadek proudu v nočních hodinách, všichni tanečníci neodešli, a za doprovodu harmoniky tančili dál.
Těšíme se na další vystoupení!
(Jana Strejcová)
Jarní setkání letkovských seniorů

V pátek 26. dubna. 2019 se konalo další setkání našich občanů dříve narozených. Jako již tradičně zahájily program
děti z letkovské mateřské školky pod vedením paní ředitelky Gabriely Synkové. Vystoupení to bylo velmi radostné,
plné krásných písniček a nezapomenutelných okamžiků. Naši nejmenší jsou již zkušení ve svých veřejných vystoupeních a dočkali se tedy velkého potlesku všech přítomných. A aby té zábavy nebylo málo, tak zpříjemnění hudbou jako
vždy obstarala skupina Perla - duo Stanislav Peroutka s harmonikou a Petr Žákovec s houslemi. Hrálo a zpívalo se, a
došlo i na tanec. Výborné domácí občerstvení bylo příjemným završením celého podvečera. Všichni, kteří se zúčastnili, odcházeli s pocitem radosti a těšení se na další setkání.
(Eliška Pilíková)

Čištění koupaliště
Dne 30. 4. 2019 zorganizovali letkovští rybáři čištění víceúčelové nádrže ve spolupráci se členy letkovských hasičů a
dalších dobrovolníků. Při odstraňování nánosu z betonů nám pomohli hasiči ze sboru SDH Kyšice pod vedením

Tomáše Drnka. Mladý hasič Jan Mach a dobrovolník Martin Jamrich pomáhali při čištění betonů na hrázi na straně od
studánky. Veškeré stromové nálety jsme pečlivě odstranili a ošetřili proti novému růstu. K upouštění vodního sloupce
jsme vyrobili nový držák stavidla. Materiál na výrobu nám poskytl Petr Čechura. Na výrobě a montáži se podíleli Petr
Čechura, Zbyněk Vávra st., Zbyněk Vávra ml., Stanislav Kropáč a Martin Ferda.
(Zbyněk Vávra st.)
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Úpravy návsi pokračují
V rámci úprav návsi byly firmou HOMONI s.r.o. vykáceny dva nevzhledné stromy a upraven terén před nově

vysazenou Lípou republiky 2018 a na trávník byl instalován kámen pro umístění desky s nápisem, připomínajícím
loňské vysazení památného stromu.
(Rostislav Kotil)
Májka aneb májové dědictví
Jak už bývá zvykem, tak i letos se konala velkolepá akce zvaná „májka“. Nejednalo se však o žádnou paštiku, i když i
ta byla k snědku, ale šlo o tradiční akci určenou pro všechny obyvatele Letkova. Místní svalovci byli ochotni se
svléknout do půl těla (letos jim to počasí i vypracované svaly dovolily) a sehnali parádní smrk, dokonale mu oholili
kůru a nezapomněli mu ponechat špičku podobnou vánočnímu stromku. Jejich drahé polovičky sehnaly v místní
„Jednotě“ krepové papíry různých barev a zbylé větve ozdobily. Přesně tak, jak se na pořádnou májku sluší a patří.
S vypětím všech sil všech našich siláků se podařilo májku úspěšně
nasunout do tradiční jámy za hřištěm. I přesto, že na tomto místě a do této
díry se už desetiletí zasunují nejrůznější typy klád, místo je to pořád
dokonalé. Nastalo odpoledne 30. dubna 2019 a tak děti, rodiče, prarodiče,
tety, strejdové a všichni spolu spjatí svazkem i bez svazku se sešli u ohně
pod májkou a započali s opékáním buřtů, jablek, sýra a všeho na co měli
chuť. Že si někdo opekl i kus oblečení nebo připálil vlasy je normální,
hlavní je, že se nestalo nic dětem. Děti měly stejně největší radost
z kolotoče, který vedle ohniště uvedly do kvalitní zatěžkávací zkoušky.
Kolotoč se točil rychleji než žába v mixéru, holčičky pištěly, kluci
přidávali na otáčkách a všichni byli spokojení. Teda kromě maminek,
které musely hlídat, aby náhodou jejich ratolest nevylítla z mixéru nebo aby z mixéru nezačaly lítat šavle. Jakmile
kukačka zakukala, že se stmívá a je čas jít domů uložit malé děti, kolotoč si oddechnul. Přestalo z něj konečně jiskřit.
Nastal čas pro dospělé. Basy piva začaly poskakovat čím dál víc, rum se rozvoněl až k obchvatu a nealko šlo spát.
Zábava začala. Těm netrénovaným bohužel brzo skončila. Ale alespoň zůstalo víc pro trénované. Odvážlivci zůstali
spát u májky, aby jí ohlídali před případnými vytrénovanými pijany ze sousedních vesnic. Naštěstí z okolí nikdo
neměl sílu dorazit a naší májku porazit (protože zas tak dobře trénovaný nebyli a už taky ulehli s nějakým tím promile
v krvi). Proto naše májka stojí dodnes.
(Alice Stuchlová)

Oslavy osvobození
Dne 8. května k 74. výročí osvobození Českoslovenka od německých okupantů zástupci Obce Letkov a členové Klubu
vojenské historie 16. obrněné divize US Army uctili památku padlých a popravených u pomníku na návsi v Letkově.

U položení květin drželi čestnou stráž členové klubu v dobově přesných uniformách. K vidění byla historická vozidla
Jeep Willys, dodge WC-51 a průzkumné vozidlo M8 Greyhound. Zejména děti ocenily a využily možnost prohlédnout
si interiér vozidel.
(Stanislav Jíša)
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Rybářské závody O putovní pohár Letkova
Dne 11. 5. 2019 jsme uspořádali 1. ročník rybářských závodů „ O putovní pohár Letkova". Do obsádky jsme zakoupili přes čtyřicet pstruhů a sivenů. Závodů se zúčastnilo 34 rybářů. Za poklidného průběhu nám několikrát sprchlo, ale
jinak bylo počasí celkem ucházející. Během závodů byla na prutu dvakrát největší ryba Amur - 103 cm s váhou přes
10 kg. Ryba ale pokaždé vyhrála. Do zápisu se měřila každá chycená ryba a centimetry se sčítaly. Konečné pořadí
bylo následovné: pohár za první místo + putovní pohár získal David Koranda - 815 cm. Pohár za druhé místo získal
Fabián Otto - 267 cm a pohár za třetí místo si odnesl Pavel Otto - 258 cm. Pohár za největší rybu obdržel Jiří Čechura
ml. za kapra 68 cm.Pohár ,,Osobnost závodů" si odnesl Jiří Čechura st. Poháry za 1. 2. 3. místo, za největší rybu a
pro ,,Osobnost závodů" zajistili Honza a Jitka Lukášovi. Do příštího ročníku ,,PETRU ZDAR".
(Zbyněk Vávra st.)
Pohádkový les - z pohledu zastupitele
Za krásného jarního počasí se uskutečnil Dětský den - pohádkový les, kterého se letos zúčastnil rekordní počet 84 dětí
z Letkova a okolních obcí. Registrace a start akce byl u studánky u vodní nádrže v Letkově. Pro děti byl připraven
okruh s deseti stanovišti, na kterých dobrovolníci z řad občanů Letkova prověřovali dětské schopnosti a dovednosti.
Trasa soutěže vedla od vodní nádrže směrem k vodárně, většina stanovišť byla skryta pod korunami stromů.

Děti si postupně vyzkoušely dovednosti jako hod míčkem na cíl, plazení pod nataženým lanem, přechod klády,
zatloukání hřebíků, žonglování s pálkami a míčky, prověřovaly se znalosti zdravovědy, znalosti o přírodě, o rybách
a vodním biotopu, vyzkoušely si paměť při puzzle a deskových hrách. Zúčastnily se děti od nejmenších (někdy ještě
v kočárcích) až po větší ostřílené borce . Ceny za splněné úkoly se rozdávaly na každém stanovišti. Tentokrát
částečně místo sladkostí dostávali účastníci zeleninu a ovoce. V cíli soutěže čekalo na děti malé překvapení a tradiční
buřtík, kterého si mohly opéct na ohni, o který se příkladně staral a na bezpečnost dohlížel pan Jaroslav Zýka.
Občerstvení bylo zajištěno kolektivem mladých hasičů SDH Letkov, kterým tímto moc děkujeme. Velké poděkování
patří dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli - jmenovitě pak: Kačka Hoblíková, Janina Varačková, Blanka a Michal
Hoblíkovi, Viky Ježíková, Karel Fiala, Rosťa Strejc, Pavel Drnek, Adam Prokš, Kuba Krystl, Věra Kliková, Karel
Fiala, Míša Holá, Kiki Hoblíková, Veronika Varačková, Jitka Čechurová, Michal Heller a členové kulturního výboru
ZO Letkov. Stejně tak děkujeme za atraktivní masky, které vhodně doplňovaly ráz celé akce. Tato opět velmi
vydařená akce bude mít zcela jistě opakování v příštím roce.
(Tomáš Krystl)
Dětské rybářské závody
Letkovští rybáři uspořádali v sobotu 1. 6. 2019 dětské rybářské závody. Za pěkného počasí se dostavilo třináct dětských rybářů. Dětem během závodů bylo věnováno občerstvení zdarma, párek s chlebem a limonáda. Také jsme pro
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každé z dětí připravili hodnotný dárek. Poháry vítězů získali: za 1. místo Matyáš Němec (152 cm), 2. místo Štěpán
Vykysalý (108 cm) a 3. Místo Štěpánka Ferdová (105 cm). Na dalších místech se pak umístili Eliška Vávrová (98
cm), Johana Tichá (
91 cm), Kateřina Vávrová (83 cm), Patrik Pražák (80 cm), Agáta Tichá (71 cm).
Pohár za největší rybu obdržel Matyáš Němec (kapr 60 cm). Sponzory této pěkné akce byli TJ Sokol Letkov, Josef
Bárta, JTF Partnership (manželé Zavadilovi) a Honza a Jitka Lukášovi, kteří věnovali poháry. (Zbyněk Vávra st.)

Zprávy z Mateřské školy
Slovo ředitelky
Další školní rok je za námi a já se opět raduji při pohledu na odcházející předškoláky. Školu opouštějí děti připravené
na další etapu svého života, děti samostatné, zdravě sebevědomé, ohleduplné, schopné spolupracovat a pomáhat druhým. Je radostné sledovat, co všechno se děti naučily a jaké udělaly pokroky.
To, co jsme si na začátku školního roku naplánovali, se nám podařilo z velké části naplnit. Děti se účastnily několika
divadelních představení, navštívili je záchranáři či hasiči. Učily se, jak se chovat zodpovědně k sobě, k ostatním lidem
i k přírodě. Velkým zážitkem pro mne osobně bylo vystoupení u vánočního stromečku, pro seniory i besídka pro rodiče. Nadšení, s jakým děti ukázaly, co všechno umí, obměkčilo nejen mne, ale i většinu přihlížejících. V neposlední
řadě bych ráda zmínila jeden podstatný krok, který se nám podařilo
uskutečnit. Od září bude kapacita naší mateřské školy rozšířená dostatečně na to, aby mohla pojmout všechny letkovské děti věkem do školky patřící. Zájem rodičů o naši mateřskou školu mě velmi těší, věřím, že je nezklameme. Věřím, že nezklameme především samotné děti.
(Gabriela Synková Groeslová)
Ohlasy rodičů
Už je to skoro rok, co jsem nervózní a s obavami vedla svou prvorozenou ještě ani ne 3letou holčičku do školky. První
dny byly samozřejmě náročné pro nás obě a neobešly se bez slziček (dceřiných i mých), ale zejména díky úžasným
paním učitelkám, jejich vlídnosti, laskavosti a individuálnímu přístupu, jsme po pár dnech začaly chodit do školky s
úsměvem a po čase dcera i sama začala chtít ve školce spát. Školní rok utekl jako voda a děti se opravdu nenudily,
shlédly řadu divadelních představení, strávily den s Hasiči, jely na výlet na farmu Milínov, kde si samy vyrobily máslo nebo se projely na koni, nebo si prostě třeba jen ve školce upekly ke svačince štrúdl  Velmi milé je také čtvrtletní
setkávání rodičů a dětí s tematickým tvořením nebo vystoupení dětí na akcích pořádaných obcí Letkov (setkání seniorů, vítání občánků a rozsvícení vánočního stromečku). No a závěrečná besídka na konci roku? Myslím, že jsem nebyla
zdaleka jediná, komu ukápla slza dojetí, kolik básniček a písniček se děti naučily.

Co musím vyzdvihnout a za co jsem nesmírně vděčná, je to, jak paní ředitelka každý pátek nahrává na internet fotografie z celého týdne, takže to slovo "dobrý", které vždy slyšíme po otázce "Tak jak bylo ve školce?", najednou dostane trochu reálny obraz . Velmi si cením také již zmíněného individuálního přístupu učitelek, skoro každý den při
vyzvedávání dětí si udělají chvilku, aby nám rodičům řekly, jak se dítě mělo, co se mu povedlo nebo že si třeba přidalo oběd . V březnu jsme také měli možnost si o chování a pokrocích dítěte promluvit důkladněji v rámci individuálních konzultací. To jsou všechno věci, které dle mého názoru řadí naši letkovskou školku v pomyslném žebříčku vysoko nad řadu i soukromých školek. Zkrátka jako všude jinde: je to o lidech a naše paní ředitelka je prostě skvělá!!!
(Michaela Šeborová)
Je to takové klišé, ptát se, kam to uteklo. Hmm, takže kam? Je tady červen, konec školního roku, a já
nostalgicky vzpomínám na minulé září, kdy jsem poprvé vedla syna do naší letkovské školky. Úplně poprvé. Pocity
smíšené, nervozita by se dala krájet. Dnes už vím, že všechny obavy byly zbytečné. Lepší školku jsme vybrat nemohli.
Ale znáte to, po bitvě je každý generál... . Tehdy jsem se bála, že pro mě i pro syna něco zásadního končí, jenže opak
byl pravdou. Něco zásadního a moc hezkého pro nás začalo! V tom oranžovém domě, který jsme dosud pouze míjeli
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cestou na nákup, na nás čekala prima parta spolužáků, nekonečně trpělivé a za všech okolností usměvavé paní
učitelky, spousta zábavy, nových her, sportování a veselých výletů za poznáním.

Mám kluka, takže největší ohlas samozřejmě měla prohlídka plně vybaveného hasičského vozu. "Mamino, představ si,
já jsem sám stříkal vodu opravdovou proudnicí!" Taky projížďka na koni v rámci výletu na farmu se líbila. "Mamino,
ten koník byl tááákhle velikej..." Nebo jedna z halloweenského čarování: "Mamino a víš, že jsme všichni měli ty
špičaté klobouky? To je náhoda, co?" Bude mít krásné vzpomínky. Ale já jsem vděčná hlavně za ty malé, každodenní,
významně méně adrenalinové zážitky, díky kterým on roste. Jsem si jistá, že tenhle jeden jediný školní rok mu rozšířil
obzory a dovednosti tak, jak já bych to sama nedokázala. Ze srdce děkuji celému týmu letkovské školky a už se těším
na další září!
(Michaela Pašková)
Od začátku tohoto kalendářního roku se v naší školce opět událo spoustu věcí. Pravidelně sem zavítají divadélka, která
většinou zapojí děti do průběhu svých her. Z těchto představení jsou děti nadšené, jak je také vidět z četné
fotodokumentace, kterou si my rodiče můžeme prohlédnout na stránkách školky. Naposledy se děti proletěly letadlem

až do daleké Austrálie a seznámily se tak s tamními typickými zvířátky. Kromě kulturních aktivit se mi jako rodiči
určitě líbí, že se předškolní děti ve spolupráci s božkovskou školkou zapojily do projektu Pohyb P1, který naše děti
zábavnou formou prověřil v jejich pohybových dovednostech. Každý jsme potom obdržel zprávu o tom, jak pohybově
nadané naše dítě je a co by mělo popřípadě dohnat. Líbí se mi, že se naše školka snaží spolupracovat s božkovskou i
v jiných oblastech, například při divadelních představeních. Vždyť nejeden „letkováček“ bude časem navštěvovat také
božkovskou školu.
Teď na konci roku měly děti ve školce barevný týden, kdy se každý den celá školka „sladí“ do jedné z daných barev.
A v neposlední řadě si děti užily výlet na farmu Moulisových se speciálním programem. Školka nabývá mezi lidmi
stále větší obliby, o čemž svědčí i fakt, že v nastávajícím školním roce bude její kapacita opět navýšena a rozšířena
rovnou o další třídu. Mně jako mamince předškolačky je už teď trochu teskno, že první dítko mi už bude muset zdejší
zdi opustit, a to i se všemi kamarády a učitelkami, které si velmi oblíbila. Jsem však přesvědčená, že do školy odsud
odchází skvěle připravená po všech stránkách, za což patří paním učitelkám náš velký dík. Nezbývá než být alespoň
ráda, že mé druhé dítko si naší školku bude ještě pěkných pár let užívat a my s ním.
(Petra Jíšová)

Mladí hasiči
Český halový pohár v běhu na 60 m přes překážky
V letošním roce jsme se opět zúčastnili obou jarních závodů tohoto poháru. První závod se konal 9.3.2019 v daleké
Ostravě. V kategorii starší chlapci závodil David Drnek a s časem 15,36 s se umístil na 67. místě ze 189 závodníků. V
kategorii mladší chlapci závodili Tadeáš Voříšek a Jan Sniegoň. Z celkového počtu 145 chlapců se Tadeáš umístil na
28. místě s časem 16,45 s a Jenda na 53. místě s časem 17,97 s. Na druhý závod sezóny jsme vyrazili do Jablonce nad
Nisou – 23. - 24. 3. 2019. Opět závodili naši tři chlapci – David, Tadeáš a Jenda. Oproti Ostravě se všem třem dařilo o
mnoho lépe a všichni tři si zapsali první body do poháru. David vybojoval 22.místo s časem 13,47s z 214 závodníků.
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Jenda vybojoval 40.místo s časem 17,08s a Tadeáš vybojoval 5.místo s časem 14,74s ze 161 závodníků. Na podzim
se chystáme a pilně trénujeme na další dva závody sezóny a to v Praze a Ostravě.

Liga mladých hasičů okresu PJ (2018/2019)
Okresní liga sezóny 2018/2019 byla a je pro náš kolektiv velice úspěšná. V obou kategoriích mladších i starších jsme
získali několik vítězství. Celkem jsme se zúčastnili osmi závodů zařazených do této ligy, takže jsme nikde nechyběli.
Před posledním devátým závodem sezóny se družstvo starších drží zatím na celkovém třetím místě a družstvo
mladších je zatím suverénně nejlepší a celou ligu vede. Mladší družstvo už má celkové vítězství jisté a družstvo
starších se ještě v posledním závodě popere o ještě lepší celkové umístění.

Okresní a krajské kolo hry PLAMEN
Okresní kolo hry Plamen se konalo 1.- 2.6.2019 v Nepomuku. Na tuto soutěž jsme přihlásili jedno družstvo v
kategorii starších a jedno družstvo v kategorii mladší. Družstvo starších soutěžilo celkem ve čtyřech disciplínách –
požární útok, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m a požární útok CTIF. Družstvo mladších soutěžilo ve třech disciplínách –
požární útok, štafeta 4 x 60 m a požární útok CTIF. Po podzimním kole hry Plamen (2.místo) měla obě naše družstva
velice dobrou pozici v boji o stupně vítězů. Což se nakonec potvrdilo a to hlavně díky našim dětem, které se
vyvarovali jakékoli chyby oproti ostatním družstvům a celý závod všem dokazovaly, jak dobře jsou připravené. Sen se
stal skutečností a obě naše družstva vybojovala stupně nejvyšší - 1.místo . Díky tomuto úspěchu jsme postoupili na
krajské kolo hry Plamen, které se konalo hned následující víkend 8.-9.6. v Domažlicích. Nadšení z vítězství a postupu
z nás rychle opadlo hned v pondělí na první schůzce. Měli jsme totiž pouhý týden na přípravu. Vše jsme museli znovu
s dětmi zopakovat a ještě jsme k tomu všemu museli přidat disciplíny, které se běžely na podzim – štafeta požárních
dvojic a závod požární všestrannosti.
Po náročném týdnu jsme vyrazili směr Domažlice, jak se říká vstříc osudu a pokusit se, jak jinak než „vyhrát“ . To se
bohužel nepovedlo, ale s prázdnou jsme domů nejeli. Obě naše družstva starší a mladší se celý závod doslova prala
jako lvi a nakonec jim to stačilo na dvě krásná 3.místa. A protože to byla naše první zkušenost na krajské soutěži,
odjížděli jsme všichni moc spokojeni. Přeci mít obě družstva na bedně je super výsledek!!! Součástí hry Plamen jsou
závody jednotlivců na 60 m přes překážky. Ze závodů z okresních kol v Dobřanech a Přešticích se nominovalo celkem
5 našich závodníků na kraj z 12 možných postupujících s celého okresu Plzeň - jih. V Domažlicích se nejvíce dařilo
dvou chlapcům z našeho kolektivu. David Drnek zvítězil v kategorii starší chlapci s časem 12,33 s a Tadeáš Voříšek
zvítězil v kategorii mladší chlapci s časem 13,61 s. Oba dva se stali přeborníky kraje v této disciplíně.
Všem členům našeho mladého kolektivu mladých hasičů z Letkova paří obrovský dík a přání k dalším skvělým
sportovním výsledkům……….jen tak dál!
(Radek Voříšek a Věra Drnková)
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Soustředění Rohanov
Letos poprvé jsme pro náš kolektiv uspořádali soustředění. Zvolili jsme pobyt na Šumavě ve Lhotě nad Rohanovem,
kde jsme měli domluvené ubytování v hotelu Rohanov. Jelo 18
dětí a vedoucí Radek s Věrkou. Na Šumavě jsme strávili společně
s dětmi tři dny, kdy jsme trénovali disciplíny hry Plamen, hráli
různé sportovní a vědomostní hry a vyrazili na túru na rozhlednu
Javorník. Soustředění se osvědčilo a naplnilo, jak naše veškerá
očekávání, tak hlavně všech dětí. Příští rok určitě soustředění
zopakujeme.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 6. 4. 2019 proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Kolektiv mladých hasičů se opět
zapojil. Letos byla akce „Ukliďme si Letkov“ veřejná a tak jsme věřili, že se zapojí kromě hasičat a jejich rodičů

i další dobrovolníci z řad občanů. Přestože se tak nestalo, sešla se nás početná skupina připravená pomoci přírodě od
odpadků. A tak 18.dětí a 8.dospělých s rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazilo do terénu v okolí Letkova. Nejvíce
se sbírali plechovky od nápojů, pet lahve, krabičky od cigaret apod, ale našlo se i několik kuriozit. Najít takové
záchodové prkénko nebo "pokakané" pánské slipy byl pro děti zážitek. Pytle se postupně plnili a na konci akce jsme
odvezli opět velké množství odpadků.
Soutěž „O pohár SDH Letkov“
V neděli 16.6.2019 proběhl u vodní nádrže již čtvrtý ročník soutěže mladých hasičů v požárních útocích "O pohár
SDH Letkov". Přestože ranní přípravy zkomplikovala průtrž mračen, nakonec se počasí umoudřilo a byl pěkný
slunečný den. Ani špatné počasí ale děti ani dospělé diváky neodradilo a nakonec dorazila většina z přihlášených
týmů. Letos si přijelo zasoutěžit celkem 50 družstev - 16 starších, 30 mladších a čtyři přípravky. Na louce u vodní
nádrže se sešlo více než 300 mladých hasičů a také hojně diváků, kteří po celý den fandili snaživým výkonům

nejmladší generace hasičů – a to bez ohledu na příslušnost k obci. Většina dětí, včetně členů soutěžních družtev, si
také po celý den užívala hry na dětském hřišti. V kategorii starších zvítězilo družstvo z Horní Bělé před Horním
Hradištěm a Letkovem. V mladších obsadili stupně vítězů mladí hasiči z Ledců A, Nebílov a Ledců B. Náš letkovský
kolektiv postavil celkem čtyři družstva – jedno starší a tři mladší. Letos se nám ale vůbec nedařilo podle našich
představ a na domácí půdě jsme neukázali to, čím se prezentujeme celou sezonu. Přesto starší vybojovali pěkné třetí
místo, mladší Áčko bylo páté, Béčko skončilo na 12.místě a naši nejmladší byli na 21.místě.
(Radek Voříšek a Věra Drnková)

12

TJ Sokol Letkov
TJ Sokol Letkov je dlouhodobě nejpočetnější zájmová organizace v Letkově, v současné době má více než 40 členů.
Podílí se velkou měrou na dění v obci, je pořadatelem či spolupořadatelem pěkných kulturních a společenských akcí
všech věkových kategorií. Dne 11. 1. 2019 se uskutečnila Valná hromada Sokola, která zvolila nový výbor jednoty na
další 3 roky. Starostou se stal opět Karel Fiala, místostarostou Mojmír Šauer, hospodářem Pavel Ullmann,
jednatelem Libor Otto. Po 18 letech předala svoje vzorné účetnictví paní Miloslava Cinertová novému nástupci . TJ
Sokol Letkov děkuje paní Cinertové za odvedenou práci, kterou otvírala dveře až do Tyršova domu v Praze a byla
příkladem ostatním jednotám. Mimo jiné valná hromada nedala mandát novému výboru Sokola Letkov k jednání
s obecním zastupitelstvem o bezplatném převodu pozemků Sokola Letkov na obec Letkov. Na hřiště místního Sokola
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mají zdarma přístup jak dospělí a hlavně děti. Již několik let je začátkem roku zpracován kalendář akcí v Letkově. Na
úplném konci roku 2018 se jako již tradičně konal silvestrovský fotbálek, kterým jsem se rozloučili se starým rokem a
přivítali rok nový. V lednu TJ Sokol zajistila volné bruslení, kterého se zúčastnilo více než 60 obyvatel. Následně
obec ještě dvakrát umožnila celým rodinám sportovní vyžití. Všichni zájemci letos přežili naštěstí bez úrazu ….
Sobota 2. února patřila tradičnímu masopustnímu průvodu s následnou hudební produkcí v sále místního KD ve
spolupráci s obcí Letkov. Jak odejdou maškary začne, se jaro pomalu klubat… Tradiční stavění májky předcházela
brigáda - dřevo. Pod kravínem byly letos velké polomy, tak jsme alespoň vyčistili cestu na Božkov. Na našem hřišti
pak proběhlo úspěšně setkání občanů Letkova s nebývalou návštěvností a zábavou do pozdních večerních hodin.
A sport? Futsalové mužstvo Sokola Letkov pod vedením kapitána Jirky Čechury dále pokračuje v zápasech soutěže
starých gard na hřišti Senco Doubravka, tři zápasy před koncem soutěže jsou na 3. místě tabulky, což je mimořádný
sportovní úspěch v porovnání s minulými lety. A co nás čeká ? Přebor České obce sokolské v malé kopané v sobotu
27.7.(29.ročník) Do Letkova přijedou mužstva z Prahy, Čejkovic u Hodoníha, Otrokovic a několik hráčů ze Slovenska
Tato stěžejní akce, na které se podílí stejnou měrou Dámský klub a Sokol, jako jediný přežil v širokém okolí.
Dokazuje to dobrou partu která najde společnou řeč. Kdo zvedne nad hlavu poháry hráčů do 40 a nad 40 let, které
věnuje firma JTF PARTNERSHIP LETKOV, bude známo kolem 16. hod.
V sobotu 24.8 .jsme pozváni na turnaj do areálu Sokola Čejkovice u Hodonína. Letkov obsadí obě věkové kategorie.
Spolupráce mezi oběma jednotami je velice dobrá a autobus na Moravu je vždy téměř vyprodán. Sportu zdar.
(Karel Fiala a Tomáš Krystl)

V Pohodě je pohoda
První pololetí roku 2019 v Pohodě.
Začátkem 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 se pravidelně cvičilo na lekcích bosu, pilates a jogy.
V březnu jsme uspořádali již 4. ročník Pohodového bálu, kde musíme poděkovat za skvělou účast a neustále plný taneční parket. Večerem provázela kapela BELLS a v bohatém programu vystoupili tanečníci z taneční školy Gregoriades s ukázkou a s výukou standardních tanců. Dále jsme mohli vidět výbornou koktejlovou show a taneční vystoupení
Pole dance.
Od dubna jsou v provozu i venkovní sportoviště na tenis, beach volejbal, fotbal a nohejbal.
Květen byl ve znamení STAND UP COMEDY NA STOJÁKA, kde nás opět pobavili Ester Kočičková, Petr Vydra a

Dominik Heřman Lev. O prázdninách budou v provozu všechny venkovní sportoviště, dětské hřiště a koupací jezírko.
Také naše oblíbené polední menu bude i přes prázdniny každý den od 11,00 hodin.
V září se budeme těšit na 2.ročník Pohodového tenisového a beachvolejbalového turnaje.
Všem přejeme krásné léto plné sportovních zážitků.
(Petra Kraftová)
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Na co se můžeme těšit … ?
V sobotu13. července – 8. ročník nohejbalového turnaje

V sobotu 27. července – 29. ročník turnaje v malé kopané - Přebor ČOS
V sobotu 24.srpna – Účast mužstva TJ Sokol Letkov na turnaji v Čejkovicích u Hodonína

V sobotu 3. srpna - Soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce

V sobotu 31. srpna - Konec prázdnin s hasiči u vodní nádrže

V sobotu 14. září - I. ročník turnaje v petanque na hřišti TJ Sokol Letkov a
Vytrvalostní závod Praha Plzeň - 3.ročník- cíl Letkov vodní nádrž
V sobotu 28. září - 9. ročník turnaje Starých Wolů v tenise – Pohoda
V pátek 18. října - Setkání občanů dříve narozených s doprovodným programem
V sobotu 19. října - Zájezd do Strašnického divadla Praha - Stará láska nerezaví – komedie
V pátek 8. listopadu - Vítání občánků

V sobotu 23. listopadu - 28.listopadu ….. Letkovská diskotéka
V neděli 1. prosince - Mikulášský rej pro děti a slavnostní rozsvícení vánočního stromu

V úterý 24. prosince - Zpívání vánočních koled u laviček V Podlesí a
betlémské světlo v kapličce
V pondělí 30. prosince - dětské silvestrovské řádění – KD Letkov
V úterý 31. prosince – Silvestrovské fotbalové utkání - mladí versus dříve narození a
Silvestr 2019 v sále KD
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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