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Milí spoluobčané,
s jistým zpožděním se vám dostává do rukou letošní první číslo Letkovských listů. S ohledem na množství
událostí a s tím souvisejících informací o tom, co se v obci událo a děje jsme se rozhodli vydat první číslo v rozsahu
dvanácti stran. V posledním loňském čísle LL jsem si dovolil vyjádřit své osobní potěšení nad tím, jak se daří obec
postupně zvelebovat a jsem rád, že jsem si mohl v uplynulých měsících od celé řady z vás vyslechnout slova uznání a
spokojenosti s úpravou návsi, opravou propustku či s pokračujícími stavebními úpravami obecních budov. Na
webových stránkách obce a ve fotoalbech na „rajčeti“ jsem se snažil průběžně zveřejňovat všechny změny, k nimž
docházelo a dochází v průběhu všech zmíněných stavebních úprav a četnost nahlédnutí do těchto alb svědčí o vašem
zájmu o to, jak práce pokračují. Jsem také rád, že mohu touto cestou již dnes oznámit, že podvýborem PS PČR byla
schválena žádost obce o udělení znaku a vlajky obce a moc mne těší i to, že se do stále ještě budované mateřské školy
v Letkově zapsalo již 14 předškoláků. Stavební práce v budově MŠ pokračují v podle plánu a tak zatím nic neohrožuje
plánovaný termín slavnostního otevření budovy, stanovený na pátek, 1.září.
Těší mne i to, že se noví nájemníci rozhodli na začátku letošního roku, navzdory zavedení EET, znovu otevřít
hostinec U České lípy. Hostinec je nekuřácký, obsluha nabízí teplá a studená jídla a tak se v místnostech hostince čas
od času objevují i rodiče s dětmi. Neuniklo mi, že návštěvnost pohostinství je ale (i přes pravidelně organizovaná
vystoupení hudebních skupin) stále menší, než by hostinského těšilo, nicméně věřím, že i to se časem změní. Vždyť to
není tak dávno, co mi zástupci TJ Sokol Letkov, Dámského klubu, hasičů, rybářů a dokonce i letkovské mládeže
osobně přinesli dopis a ujišťovali mne o tom, co vše by byli schopni a ochotni v budově kulturního domu (ovšem za
existence pohostinství) organizovat. Já vím, že všechno má svůj čas - a tak se snad ve druhé polovině roku nebo
v roce příštím nějaká ta akce ve spolupráci s hostinským, přece jen uskuteční – ke spokojenosti návštěvníků,
hostinského a snad i pořadatelů.
Přeji vám všem hezké prožití léta a dětem pak hezké a na nezapomenutelné zážitky bohaté prázdniny.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Od začátku letošního roku se uskutečnila tři veřejná zasedání zastupitelstva obce – v únoru, březnu a v dubnu.
Únorové veřejné zasedání rozhodlo v souladu se zákonem o obcích a na základě posouzení 12ti variant barevně a
kompozičně odlišných návrhů, zpracovaných Mgr. Janem Tejkalem o výběru nejvhodnější varianty znaku a vlajky
obce. Na základě usnesení zastupitelstva obce Letkov ze dne 15.2.2017 pak starosta obce požádal o schválení návrhu
znaku a vlajky obce a o doporučení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky symboly obci
udělit. ZO Letkov také schválilo kupní smlouvu s Bc. Daniela Fikerlem o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem (odkoupení) spoluvlastnického podílu v rozsahu jedné ideální neoddělené poloviny (1/2) ve vztahu k celku
pozemku parc. č. 27/36 o celkové výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 27/37 o celkové výměře 54 m2 v katastrálním
území Letkov za cenu 10400,- Kč. O odkoupení těchto pozemků rozhodlo zastupitelstvo obce v souvislosti
s přípravou územního řízení ve věci dešťové kanalizace pro rekonstruovaný úsek silnice III/18018 (akce „III/18018,
Průtah Letkov – dešťová kanalizace“).
Březnové veřejné zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci hlučných činností,
zaměřenou na zajištění klidu o víkendech a státem uznaných svátcích, vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017
a č.2/2017 a schválilo rozpočtové opatření č.3/2017. Schválilo rovněž Smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši
6 000 000,- Kč s Komerční bankou a.s., za účelem předfinancování dotací na akce Rekonstrukce budovy bývalé školy
na MŠ Letkov a Stavební úpravy objektu OÚ Letkov. Zastupitelé dále schválili Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 32 850,- Kč Plzeňskému kraji k úhradě nákladů spojených se zabezpečením dopravní obslužnosti v
roce 2017 na území Plzeňského kraje. V průběhu zasedání si zastupitelé a několik desítek přítomných hostů také
vyslechli prezentaci spol. Obalovna Letkov s.r.o., zaměřenou na vysvětlení záměru instalace technologie spalování
uhelného multiprachu. V následné diskusi vystoupili občané Eva Krausová, Michal Kraus, Michal Fiala, Milan
Bláha, Jindřich Wiendl a oba místostarostové obce, Libor Liška a Stanislav Jíša. Všichni jmenovaní poukazovali ve
svých vystoupeních na nebezpečí zhoršení kvality ovzduší v důsledku zavedení nové technologie a připomínali stále
častěji zaznamenávaný zápach v důsledku výrobní činnosti podniku. Protože zástupci spol. Obalovna Letkov
nedokázali v průběhu diskuse doložit funkčnost a požadovanou účinnost technologie na jímání pachů, přislíbili tyto
informace poskytnout na vyžádání. Zastupitelé rovněž projednali návrhy Změny č.2 Územního plánu obce.
Jediným návrhem, který lze pro období zpracování Změny č.2 ÚP Letkov uplatnit je požadavek obce Letkov, v němž
se navrhuje pro plochy VS (výroba a skladování) č. 13 a 14 umožnit dopravní obslužnost pouze přímým sjezdem z
komunikace 180/II (obchvat obce) u pozemku p.č. 514/11 v k.ú. Letkov. Dalších pět z celkově šesti předložených
návrhů doporučil OSS-MMP nerealizovat.
V průběhu dubnového veřejného zasedání zastupitelé obce schválili Účetní závěrku za rok 2016. Obec hospodařila
s celkovými příjmy více než 11 milionů Kč a naše výdaje za loňský rok činily 9,3 milionu Kč. Do fondu obnovy a
oprav VHI bylo vloženo 1 milion Kč. Všechny údaje vztahující se k účetní závěrce (včetně příloh) jsou k dispozici k
nahlédnutí na OÚ Letkov a na elektronické úřední desce OÚ Letkov. ZO Letkov rovněž schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2017 o vymezení školského obvodu spádové MŠ. Spádová mateřská škola je mateřská škola zřízená
obcí (nebo svazkem obcí) se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince
místo pobytu. Spádovou mateřskou školou pro obec Letkov je Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace,
zřízená obcí Letkov, se sídlem Plzeňská 51, 32600 Letkov. Školským obvodem Mateřské školy Letkov, příspěvkové
organizace je území obce Letkov. ZO Letkov dále schválilo smlouvu se spol. ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o
zřízení VB ve věci žádosti obce o přeložku sloupů el. vedení, umístěných podél MK k vodní nádrži – na pozemku
parc.č. 164/30, 164/31, 164/5 (ul. Lísková) v úseku mezi křižovatkou Kyšická k zastávce U Studánky. Povolení a
následná realizace přeložky je nedílnou součástí územního a stavebního řízení ve věci akce „Místní komunikace k
vodní nádrži“. Předpokládaný termín realizace stavby je konec roku 2017 nebo 1.polovina roku 2018 - v závislosti na
vydání územního a stavebního povolení pro stavbu tohoto úseku místní komunikace. Náklady na výstavbu DK a MK
dle zpracované PD budou hrazeny spol. Výstavba Pubec,s.r.o. - v souladu s Plánovací smlouvou z r. 2010. Náklady na
přeložku sloupů el. vedení a vybudování křižovatky (napojení ulic Lísková - Kyšická ) budou hrazeny z rozpočtu
obce na rok 2018. ZO Letkov rovněž schválilo Smlouvu o dílo se spol. Ginkgo,s.r.o. ve věci akce”Zahrada MŠ
Letkov” a ”Obec Letkov - náves”- vegetační úpravy, I. etapa.
Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Letkov bylo vyhlášeno 5.4. 2017 a bude ukončeno
v pondělí, 29.5.2017. Zápis do MŠ Letkov pro školní rok 2017-2018 provedl starosta obce v zastoupení (dosud
nevybrané) ředitelky MŠ Letkov,příspěvkové organizace ve dnech 10. -16. května 2017. Zapsáno bylo 14 předškoláků.
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Aktuality
Znak a vlajka obce Letkov
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schválil na svém zasedání ve
dnech 2. až 4. května 2017 znak a vlajku obce. Informace o schválení
znaku a vlajky naší obce zatím nebyla veřejně prezentována na
internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
– stane se tak poté, kdy bude na základě schválení podvýboru pro heraldiku
a vexilologii přijato usnesení výborem pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu, jehož je podvýbor pro heraldiku a vexilologii součástí. Návrh
znaku má tuto podobu: „V modro-stříbrně cimbuřově sníženě děleném
štítě nahoře doleva obrácený zlatý úhelník mezi dvěma stříbrnými křídly,
dole modrá koruna.“ Obecná figura dvou křídel představuje tzv.mluvící
znamení, tzn. symbol vyjadřující název obce, který se dle toponomastické literatury odvozuje z významu „Letkův
dvůr“, kde osobní jméno „Letek“ má význam „létka“, tj. „co létá“. Současně motiv křídla či křídel odkazuje také na
skutečnost, že se v katastru obce v současnosti nachází letiště aeroklubu Plzeň-Letkov. Heroldská figura cimbuřového
dělení štítu připomíná ve schématizované formě někdejší letkovskou tvrz a současně odkazuje také na srdeční štítek
znaku města Plzně, k jehož panství Letkov náležel již od počátku 16.století. Obecná figura úhelníku představuje jeden
z atributů sv. Gottharda, patrona pozdně barokní šestiboké návesní kaple v Letkově. Úhelník zároveň symbolizuje i
moderní stavební rozvoj obce. Obecná figura koruny připomíná někdejší letkovskou tvrz jakožto manství, které
potvrdil král Jan Lucemburský v roce 1325 Bohuslavovi z Letkova.

Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov

Stavební práce rekonstrukce největší obecní budovy realizuje firma PENSTAV, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém
řízení. Stavební práce byly zahájeny v polovině února a budou ukončeny do 31.7.2017. V nejbližších dnech začnou
práce na zahradě školy, v červnu bude postaveno nové oplocení školní zahrady a o měsíc později pak instalovány
herní prvky pro děti. Práce na rekonstrukci probíhají v souladu s harmonogramem. V celé budově byla provedena

dodatečná izolace proti vlhkosti všech obvodových i vnitřních zdí, jsou dokončeny veškeré rozvody elektřiny, vody a
plynu. Původní dřevěná okna a dveře byly vyměněny za plastové. V půdním prostoru bylo dokončeno zateplení
střechy, instalována střešní okna a na sz. straně budovy byl ve střeše vybudován nový vikýř. Jsou položeny izolace a
vybetonovány podlahy v přízemí a začaly práce na vnitřních omítkách. Vybavení místností MŠ Letkov nábytkem,
vnitřním zařízením a hračkami pro děti je plánováno v průběhu měsíce srpna. Rekonstrukce budovy bude dotována z
finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou ve výši 90% uznatelných nákladů z celkově plánovaných. Náklady
na úpravu zahrady, včetně nového oplocení a vjezdové brány, budou hrazeny z částky, věnované obci spol. Plzeňská
teplárenská, a.s.
(Rostislav Kotil)
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Stavební úpravy budovy OÚ
Stavební úpravy budovy obecního úřadu prováděla spol. EUbuilding,a.s., vybraná na základě výběrového řízení. Práce
na zateplení budovy byly zahájeny v březnu a ukončeny v souladu se schváleným harmonogramem.

Je dokončena oprava a zateplení střechy obecní budovy, byla vyměněna všechna okna a dveře, provedena nezbytná
oprava (zpevnění) zdiva před vlastním zateplením fasády. Práce byly ukončeny 18. května a stavba protokolárně
předána. Financování stavebních úprav budovy bude dotováno ve výši 40% uznatelných nákladů ze Státního fondu

životního prostředí - cca 500 000,- Kč. Celkové náklady přitom činí cca 1,2 mil.Kč, včetně DPH.

Hasičská zbrojnice JPO -V v novém kabátě
Stavební úpravy třetí a nejmenší z obecních budov, sloužící zásahové jednotce letkovských dobrovolných hasičů
(JPO-V) prováděla spol. Podhledy,s.r.o. V budově byly vybourány nevyhovující příčky, byly nově nahozeny omítky a
instalován sádrokartonový strop s novým osvětlením. Nevyhovující a nefunkční okna byla vyměněna za plastová, byly

vyměněny vstupní i vnitřní dveře, bylo vybudováno nové sociální zařízení a instalován průtokový ohřívač vody.
V hlavní místnosti JPO-V Letkov byly instalovány el. radiátory a sponzorem byla věnovaná krásná krbová kamna.
V rámci opravy budovy byly opraveny vnitřní omítky a byl instalován nový sádrokartonový strop i v garáži. Byla
opravena fasáda budovy včetně nového nátěru a byl upraven prostor před budovou. Budova byla vybavena základním

nábytkem (3 stoly, 2 skříňky a 12 židlí) a po dobu stavebních úprav budovy OÚ Letkov sloužila jako náhradní pracoviště pro obecní úřad. Budova bude i nadále přednostně využívána pro přípravu členů JPO-V Letkov, bude ale také
využívána i pro přípravu nejmenších "hasičat". Vzhledem k bezbariérovému přístupu uvažuje vedení obce o využívání
této budovy jako volební místnosti. Na financování akce obdržela obec dotaci z Plzeňského kraje ve výši 300 000,- Kč
v rámci PSOV.
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Náves Letkov - oprava komunikace dokončena

V měsíci dubnu byla společností Berger Bohemia, a.s. dokončena oprava místní komunikace na návsi. Zbývá jen
dokončit zahradní úpravy veřejných ploch na návsi, které jsou plánovány ve dvou etapách v průběhu letošního roku,
nejpozději pak s ukončením na jaře roku 2018. Celkové náklady na opravu povrchu místní komunikace, zabudování

nových obrubníků, úpravu vpustí dešťové vody a poklopů splaškové kanalizace činily 1 032 000,- Kč. Náklady na
úpravu zeleně, včetně prořezání stromů, jsou v tomto roce plánovány ve výši 132 500,- Kč. Veškeré náklady na
úpravy veřejných prostor na návsi jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Dokončena také oprava propustku v Kyšické ulici
Opravu havarijního stavu propustku zajistila spol. Silba Elstav s.r.o. a pravděpodobně se nenajde nikdo, kdo by
nesouhlasil s tím, že výsledkem (dlouho připravované a z hlediska bezpečnosti provozu na Kyšické ulici velice

potřebné opravy) je nejenom technickým normám odpovídající vyústění dešťové kanalizace, ale i to, že oprava a s ní
spojená úprava okolního terénu také výrazně přispěla k celkovému zlepšení vzhledu jedné z dlouhodobě
nejnevzhlednějších částí obce. Oprava propustku je současně důležitým předpokladem pro letos plánované dokončení

místní komunikace k vodní nádrži (ul.Lísková) a její napojení na Kyšickou ulici právě v místě propustku.Celkové
náklady na opravu propustku činily necelých 400000,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.
Fotodokumentace z průběhu všech uvedených akcí je k nahlédnutí v albu na adrese .... http://ouletkov.rajce.idnes.cz
(Rostislav Kotil)
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Ohlédnutí za zimou
Koledy se rozezněly Letkovem
Zpívání vánočních koled na Štědrý den u laviček V Podlesí se stalo již
tradicí. 24.12. si mohou sousedé v 15. hodin při dobrém „svařáku“
zazpívat koledy a popřát si hezké vánoční svátky. Příjemnou procházku
mohli lidé zakončit na Návsi, kde bylo v kapličce k dispozici betlémské
světlo.
(Tereza Holá)

Silvestrovský fotbal
Bez ohledu na počasí pořádá TJ Sokol Letkov každoročně na Silvestra utkání v malé kopané. Hráči všech věkových
kategorií si zahráli „exhibiční“ zápas, na který se přišlo podívat jako vždy
velké množství diváků. Příjemnou tradicí je po skončení utkání slavnostní
přípitek s přáním šťastného nového roku.
(Tereza Holá)

Masopust
Masopustní veselí v Letkově připadlo letos na 4. února. Jako vždy se masky sešly v hostinci U České lípy. Po 10.
hodině vyšel průvod masek napříč celou vesnicí. Hudební doprovod zajišťovala tradičně dvojice muzikantů Standa
Peroutka (harmonika) a Petr Žákovec (housle). Nechyběla ani maska medvěda, na kterou se vybíral příspěvek i od

všech projíždějících dopravních prostředků. Po celý den se masky hojně občerstvovaly u domů v celém Letkově, kde
nechyběl tanec s paní a pánem domu a samozřejmě fotografování. Ve večerních hodinách se většina účastníků značně
unavená přemístila zpět do místní hospůdky. Dobrá nálada vydržela i po celý večer, a to hlavně díky vytrvalým
muzikantům, kteří vydrželi hrát dlouho do noci.
(Tereza Holá)

Bruslení 2017
Letošní zima neměla o velké mrazy nouzi, takže jsme měli šanci pilovat své bruslařské dovednosti na zamrzlých
rybnících. O to příjemnější byla možnost využít krásně upraveného ledu na
zimním stadionu v Doudlevcích . TJ Sokol Letkov a Obecní úřad Letkov
pronajal třikrát za zimu ledovou plochu pro obyvatele Letkova zcela zdarma.
Na své si přišli jak hokejoví nadšenci, tak i rekreační bruslaři a zejména děti,
které se s bruslemi teprve seznamují. O tom, že je o akce tohoto typu vždy
velký zájem, pak svědčila třikrát zaplněná ledová plocha tréninkové haly ZS v
Doudlevcích.
(Tereza Holá)
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Obrazy z dějin Letkova
Ve čtvrtek 3.února 2017 se z iniciativy OÚ Letkov uskutečnila přednáška o historii obce pod názvem “Obrazy z dějin
Letkova”. Přednášku s besedou připravil historik Mgr. Luděk KRČMÁŘ,
autor stejnojmenné studie, zpracované na žádost vedení obce v souvislosti s
přípravou podkladů pro zpracování návrhu znaku a vlajky obce. Zajímavé
vyprávění o historii Letkova si přišlo vyslechnout více než 50 občanů všech
věkových kategorií a z jejich ohlasů po skončení přednášky bylo zřejmé, že
přednáška přítomné posluchače zaujala.
(Rostislav Kotil)

Maškarní bál pro děti
Opět po roce se setkáváme na dětském maškarním odpoledni. Letos byl rej masek zorganizován v novém kabátě, tak
jsme všichni zvědavě očekávali, jak vše dopadne. Moderování celého odpoledne se ujala dvojice Jitule a Dadule.

Program naplánovaly pro všechny věkové kategorie, takže mohli soutěžit i ti nejmenší a zatancovat si s dětmi mohli i
rodiče . Abychom si všichni odpočinuli, poslechli jsme si hranou pohádku o nepořádné holčičce. Na představení byl
přítomen i karikaturista, kdy jsme někteří z nás portrét vyhráli ve slosovatelných vstupenkách a jiní si jej mohli za
drobný poplatek zakoupit. A samozřejmě nemohlo chybět vyhlášení nej nej masek, což měla porota letos opravdu
těžké díky originalitě a nápadům některých „soutěžících“. Masky byly odměny drobnými dárky. Vzhledem k opravdu
hojné účasti, oproti minulým letům, kdy byl zcela zaplněn hlavní sál a téměř i přísálí, bych maškarní rej zhodnotila
jako jeden z nejlepších. Tak už vymýšlíme originální masky na příští rok... Hurá .
(Anna Ferdová)

Výlet za kulturou do Prahy
Po velmi dobrých zkušenostech se Obecní úřad rozhodl uspořádat další zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
v Praze. Tentokrát jsme navštívili představení Tři letušky v Paříži. Pobavila nás situační komedie o pařížském
architektovi, který měl hned tři milenky. Každá z nich byla z jiné země (a pracovala u jiné letecké společnosti) a tak
se díky letovému plánu (ne)mohly nikdy setkat. Ale jak už to bývá - nastala nečekaná komplikace.
Nakonec ale, především zásluhou architektova přítele (v podání Ernesta Čekana), dopadlo vše na jedničku. Všichni
jsme po úžasném kulturním zážitku usedali ve večerních hodinách do autobusu s úsměvem na tváři. Avšak jen do té
doby, než autobus s poruchou po pár metrech zastavil. Náhradním autobusem jsme se pak se zpožděním, ale přeci jen,
dostali domů. Doufám, že při vzpomínce na tento nezapomenutelný výlet se všem úsměv na tvář zase vrátí. A dlužno
ještě doplnit, že podzimní výlet za kulturou do Prahy je připravován do Hudebního divadla v Karlíně. (Tereza Holá)

Turnaj ve stolním tenise
Na podzim loňského roku zakoupil Obecní úřad do velkého sálu hostince U České lípy dva stoly na stolní tenis.
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Pod vedením pana Rostislava Strejce se sportovní nadšenci všech věkových kategorií schází každé pondělí od 17.00
do 19.00 hodin. Pravidelný trénink vyvolal chuť přeměřit si s ostatními hráči své síly. Proto se 1. dubna 2017
uskutečnil první aprílový turnaj. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Kategorii děti vyhrála Barbora Ulčová, kategorii
ženy vyhrála Martina Ulčová a kategorii muži vyhrál Josef Zavadil. Pro výherce všech kategorií byly připraveny
věcné ceny. V průběhu turnaje jsme se mohli posilnit výbornou kuchyní v místním hostinci. Sportovní nasazení bylo
veliké, takže fidorkovou medaili si zasloužili úplně všichni.
(Tereza Holá)

Velikonoční prodejní výstava
První dubnová sobota byla na akce velmi pestrá. Koho nezlákal turnaj ve stolním tenise, toho určitě oslovila prodejní
velikonoční výstava konaná v přísálí místního hostince. Opět nás paní M. Loukotová a paní H. Drnková mile potěšily
ručně vyráběnou dekorací. K vidění a hlavně ke koupi bylo velké množství nádherně zdobených kraslic a perníčků
různých tvarů a velikostí.

O to příjemnější byla možnost si po výstavě v nekuřáckém hostinci posedět a probrat zážitky třeba nad dobrou kávou.
(Tereza Holá)

Setkání dříve narozených - jaro 2017
V pátek 7. dubna 2017 už po několikáté měli občané dříve narození možnost se setkat na akci pořádanou Obecním
úřadem Letkov. Do hostince U České lípy, který je od nového roku
znovu otevřen, přišlo na tři desítky občanů. V úvodu programu se
představila lektorka z Českého červeného kříže paní Lada Brožová.
Zajímavá a do jisté míry i důležitá beseda o příznacích konkrétních
nemocí a první pomoci
se díky velmi dobrému
podání
ze
strany
lektorky setkala s
pozitivním ohlasem.
Po přednášce pak
přišla na řadu volná zábava, kde nemohla chybět hudební produkce
v podání pana Žákovce (housle) a pana Holuba (harmonika). Při
dobrém občerstvení měli občané možnost příjemně strávit páteční
večer se svými sousedy. Další setkání hlavně pro milovníky
staročeských lidových písní je plánované na pátek 20. 10. 2017 s hudebním programem - Pod tou naší starou lípou
(heligonka, vozembouch).
(Tereza Holá)

V hostinci U České lípy to opět žije
Noví provozovatelé vás srdečně zvou na posezení do znovu otevřeného hostince
U České lípy v KD Letkov. Můžete si u nás dopřát velmi dobré pivo z pivovaru
Holba, které už pár let sbírá ocenění za nejlepší piva roku v naší republice. Dále
velký výběr alko i nealko nápojů a pochutin. Nabízíme domácí kuchyni jak teplou,
tak i studenou, po domácku dělané utopence, naložený hermelín, karbanátky a
další pochoutky k pivu.
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Z teplé kuchyně prozatím nabízíme
minutková
jídla.
V případě
zájmu, bychom chtěli nabídnout
každodenní polední menu a tomu
přizpůsobit i časnější otvírací dobu.
Dále u nás můžete sledovat
sportovní přenosy na velkoplošné
televizi, zahrát si elektronické
šipky, nebo fotbálek. Samozřejmostí je
také WiFi free připojení. Již od
ledna pořádáme různé akce jako
zpívané, taneční zábavy a jiné.
Bohužel, zatím jsme se ale nesetkali
s větším ohlasem (návštěvností),
což nás velmi mrzí. Jakmile bude
příznivější počasí, plánujeme
otevřít zahradu k dalším venkovním
aktivitám, grilování, posezení
maminek s dětmi, kde vedení obce
uvažuje o instalování jednoho až
dvou herních prvků pro ty nejmenší. Více informací o nás najdete na www.kdletkov.cz. Vaše připomínky a přání
přivítáme na emailu info@kdletkov.cz. Najdete nás i na facebooku: www.facebook.com/kulturnidum/
Jsme tu hlavně pro vás, pro občany obce Letkov, a tak přivítáme každou vaši návštěvu a také vaše připomínky a přání,
která nám umožní fungovat co nejlépe a k vaší celkové spokojenosti. Rádi bychom, aby motivem k návštěvě naši
(vaší) hospůdky bylo setkávání se s přáteli a známými, druhým pak chuť pobavit se, zlepšit si náladu a to vše při
dobrém jídle a pití.
Děkujeme Jirka a Míša

Co je ještě v obci nového…
Lavička, věnovaná firmou HOMONI,s.r.o., která již druhým rokem pečuje o postupné zvelebování veřejných prostor

v obci - viz.foto - průsek u Pohody, okolí vodní nádrže a oplocený prostor I.ochranného pásma vodního zdroje,
příjezdová cesta k ČOV a skladu velkoobjemového odpadu. V červnu je plánována oprava oplocení studánky. Obec
také obdržela darem od pana Ondřeje Hese více než 130 sazenic jehličnanů, které byly vysazeny v prostoru u vodní
nádrže a II. ochranného pásma vodního zdroje. Děkujeme.
(Rostislav Kotil)

Mladí hasiči
V zimních měsících se děti scházely v kulturním domě, kde si zdokonalovaly znalosti v požární ochraně, zdravovědě,
topografii a dalších všestrannostních disciplínách. Získané dovednosti přetavili naši mladší žáci v zisk stříbrných
medailí hned na první
soutěži letošního roku,
která proběhla v únoru
v Oboře. Starší byli na
krásném 7. místě. Skvělé
výkony předvedli mladší i
v březnu na halové soutěži
v Oplotě, kde ve své
kategorii
porazili
21.
družstev a přivezli si zlaté
medaile za první místo! Starší získali opět 7. místo. Poslední jarní braňák proběhl v Úněšově, kde v rekordní
konkurenci 46. družstev mladších žáků náš tým obsadil nepopulární čtvrté místo, starší byli na 9. místě z 33. družstev.
V dubnu jsme byli soutěžit v Manětíně v požárním útoku CTIF. Přestože bylo téměř zimní počasí a chvílemi i sněžilo,
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vybojovali jsme pěkné 5. a 6. místo. V neděli 18. 6. opět proběhne u vodní nádrže v Letkově soutěž v dětských
požárních útocích „O pohár SDH Letkov“. Tak se přijďte podívat a podpořit naše hasičata!
(Věra Drnková)

V Pohodě je pohoda
Začátek roku 2017 jsme v Pohodě zahájili komediálním divadelním představením o vztazích během krize středního
věku. Jedná se o divadelní adaptaci stejnojmenného literárního bestselleru, na motivy románu Tři v háji autorů
Michala Viewegha, Haliny Pawlovské, Ivy Hercíkové. Skvělé publikum opět vytvořilo hercům perfektní atmosféru.
V sobotu 11. března jsme se protančili druhým ročníkem Pohodového bálu, kde stejně jako minulý rok byl stále plný
parket. Nechyběla taneční čísla profesionálů a módní přehlídka. Celým večerem nás provázela kapela BELLS. V
pátek 26. 5. nám procvičí bránici oblíbené seskupení komiků NA STOJÁKA a tentokrát se můžeme těšit na Arnošta
Frauenberga, Marka Daniela a Radka Petráše. V tuto dobu již máme v provozu všechna venkovní sportoviště a těšíme
se na všechny návštěvníky, jak na hřištích, tak i u občerstvení v restauraci, třeba na našich nových
HAMBURGERECH.
(Petra Kraftová)
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Letkovská čtyřicítka
Na start 3. ročníku Hannah Pilsen Trail Letkovské čtyřicítky se v sobotu 20. května postavilo 170 závodníků. Běžecký
závod pořádala dvojice Jan a Lenka Hasmanovi.

Na hlavní trati 44 km zvítězil Petr Herejt (UWG) v čase 3:26:52, v ženách Kristýna Junková (Plzenští běžci) v čase
3:40. Na trati 33km byl nejrychlejší Petr Minařík (Bennon Zlín) a Jindřiška Zemanová (Triatlon Plzeň).

Půlmaraton ovládl Štěpán Rapp (HPI-CZ) a Jana Sobotová (KOS Slavia Plzeň). Na dětských tratích vítězili 1,6 km
Jakub Pyšný, 800 m Jana Varačková, Tobrman Filip, 350 m Aneta Holubová, Martin Tůma.
Pořadatelé děkují všem závodníkům i divákům za nadšení a pozitivní reakce a již teď se těší na další ročník!
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Na co se můžeme těšit … ?
V sobotu 3. 6. 2017 se v rámci oslav Mezinárodního dne dětí budeme těšit na

dětské rybářské závody

a na

putování pohádkovým lesem.

V sobotu 24. 6. 2017 bude mužstvo TJ Sokol Letkov reprezentovat naši obec na turnaji na Slovensku.
V neděli 18. června od 10,00h přijďte podpořit naše „hasičata“.
Na louce u vodní nádrže se bude již podruhé konat soutěž mladých hasičů
v požárních útocích.

V sobotu 15. 7. 2017 od 08:00h se uskuteční nohejbalový turnaj na hřišti TJ Sokola Letkov.

V sobotu 29. 7. 2017 pořádá TJ Sokol Letkov již 27. ročník turnaje v malé kopané. V srpnu se pak
mužstvo TJ Sokol Letkov zúčastní turnajů ve Fr. Lázních (19. 8.) a v Čejkovicích (26. 8.).

V sobotu 5.8. 2017 se bude konat soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce Letkov a Vodní rej pro
děti.
Po celé léto jsou v hostinci plánovány sobotní akce pod názvem „Odpolední sobotní čaje, grilování“
V říjnu je připravováno další setkání seniorů – tentokrát s hudební vložkou heligonky a vozembouchu.

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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