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Na co se můžeme těšit?

Milí spoluobčané,
asi nebudu sám, komu právě v těchto předvánočních dnech občas přijde na mysl, jak ten rok zase rychle
uběhl a v duchu rekapituluje, co ještě letos chtěl udělat a neudělal - a že to v těch zbývajících týdnech právě
končícího roku už určitě nestihne.
Před rokem jsem vám jménem obecního úřadu a zastupitelů obce nabídl první číslo Letkovských listů se
slibem, že bychom vydáváním obecního časopisu rádi rozšířili možnosti k předávání informací o dění v obci,
o činnosti zastupitelstva obce i obecního úřadu a také o aktivitách místních občanských sdružení a
organizací. Snad to nevyzní příliš domýšlivě, když si dnes dovolím napsat, že se tento záměr podařilo
úspěšně zrealizovat, byť jen na úrovni nadšených a obětavých amatérů. Po celý rok jsme se snažili
informovat vás ve čtvrtletních intervalech o všem podstatném, o tom co se v obci událo, co se děje a co se
chystá. Rád bych proto v souvislosti s prvními narozeninami Letkovských listů upřímně poděkoval Tereze
Holé a Lucii Vávrové za jejich obětavou práci při přípravě jednotlivých vydání našeho časopisu. Děkuji také
všem dopisovatelům, jejichž příspěvky pravidelně obohacovaly jednotlivá vydání a informovaly čtenáře o
tom, co se událo v kultuře či sportu. A když už vzpomínám události v kultuře a sportu, rád bych poděkoval
především členkám Dámského klubu, které se aktivně zasloužily o přípravu i vlastní organizaci většiny
kulturních akcí pro děti i pro dospělé. Děkuji i vám všem, kdo jste se dobrovolně podíleli na přípravě a
organizaci akcí letošního roku.
Dovolte mi závěrem, vážení čtenáři, spoluobčané, abych vám a vašim blízkým popřál jménem
zastupitelů obce hezké prožití vánočních svátků a do blížícího se roku 2016 pak především pevné zdraví,
pohodu a spokojenost v práci i v osobním životě a také trochu toho nezbytného štěstí ve všem, co vás v tom
novém roce čeká.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
1

Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Zastupitelstvo obce se v uplynulém období sešlo 3x – 16.září, 18.listopadu a 16.prosince 2015.
Na svém zářijovém zasedání schválilo Darovací smlouvu ve věci darování zděných pilířků pro elektrické vedení
a veřejné osvětlení a Darovací smlouvu s dárci Pavlem Vochem, zastoupeným spol. Výstavba Pubec, s.r.o., Mgr. Ing.
Ivanem Haškem, manželi MUDr. Jaroslavem Fričem a Mgr. Jaroslavou Fričovou, manželi Ing. Miloslavem Provodem
a Mgr. Janou Provodovou ve věci darování pozemků parc.č. 171/510, 171/523,171/508, 171/507, 171/525, 171/524,
171/522, 164/34 a 173/13 do majetku obce. Schválilo rovněž Darovací smlouvu s Mgr. Ing. Ivanem Haškem, ve
věci darování pozemků parc.č. 164/6 o výměře 344 m2 a parc.č.164/35 o výměře 99 m2 a smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0008089/VB/003 “Letkov-parc. č. 164/27 – kabel NN” pro pozemek
p.č.168/5 v k.ú.Letkov se společností ČEZ Distribuce,a.s. Zastupitelstvo také schválilo “Dohodu o výši přiměřeného
zisku z vodného a stočného” se společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,a.s., provozující VHI obce.
Zastupitelstvo obce odvolalo zastupitele Josefa ZÝKU z kontrolního výboru ZO Letkov z důvodu jeho lživých výroků
na adresu spoluobčanů, opakovaně využívaných na stránkách FB k pomluvám a urážkám. Zastupitelé dospěli většinou
hlasů k závěru, že J.Zýka nemůže být členem výboru, který je kontrolním orgánem zastupitelstva obce a garantem
pravdivého informování o plnění úkolů zastupitelstvem uložených.
Na svém listopadovém zasedání schválilo ZO Letkov Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a o právu provést stavbu č.IV-12-0010348/VB/001 – Letkov-PM, parc.č.168/15- kNN se spol.
ČEZ Distribuce, a.s. Vzalo rovněž na vědomí informaci starosty obce o podmínkách, nezbytných pro podání žádosti o
přidělení dotace na rekonstrukci budovy bývalé školy a zřízení MŠ v Letkově pro 20 dětí předškolního věku. Vzalo
rovněž na vědomí informaci starosty o dosud provedených opatřeních a obsah dopisu, zaslaného primátorovi města
Plzně a dopisu ředitelce ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov ve věci zřízení MŠ v Letkově jako odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ
Plzeň-Božkov. ZO Letkov schválilo záměr na provedení rekonstrukce budovy bývalé školy za účelem zřízení MŠ v
Letkově jako odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov a uložilo starostovi obce a oběma místostarostům, aby v
souladu s podmínkami Fondu pro rozvoj kapacit MŠ a ZŠ požádali ve stanoveném termínu o přidělení finanční dotace
z fondu MŠMT ČR pro rok 2016 na provedení rekonstrukce budovy bývalé školy v rozsahu zpracované PD.
Starostovi obce pak zastupitelstvo uložilo, aby ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov a odborem školství
magistrátu města Plzně připravil do zahájení rekonstrukce budovy návrh smlouvy o budoucí spolupráci Obce Letkov a
města Plzně při zajišťování provozu MŠ Letkov s důrazem na podíl obce na financování provozních nákladů a tento
předložil zastupitelstvu k projednání na prvním veřejném zasedání v roce 2016. Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí
rezignaci Ing. Jany JAMRICHOVÉ na funkci předsedkyně kontrolního výboru ze zdravotních důvodů. Současně
zvolilo předsedou kontrolního výboru zastupitele Davida SNIEGONĚ a členkou výboru za odvolaného Josefa Zýku
zvolilo Ing. Evu KRAUSOVOU. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci místostarosty L. Lišky, předsedy
výboru pro investice a rozvoj, o aktuálním stavu zpracování Strategického plánu rozvoje obce pro období let 2016 –
2021 a uložilo starostovi obce, aby ve spolupráci s místostarosty a se členy VIR dokument dopracoval a předložil
zastupitelstvu na příštím veřejném zasedání ZO Letkov k projednání.
Na svém prosincovém zasedání schválilo ZO Letkov rozpočet na rok 2016 a upravený dlouhodobý výhled do
roku 2021. Schválilo rovněž rozpočtové opatření č.10/2015. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Strategický plán
rozvoje obce pro období 2016-2021 a projednalo a schválilo Změnu č.1 ÚP Letkov, pořízenou stavebně správním
odborem MMP a zpracovanou ing. arch. Petrem Taušem.
********************************

Suchou nohou pro vodu a další úpravy u vodní nádrže

Po celý rok pokračovaly postupné terénní úpravy okolí vodní nádrže. V návaznosti na osvětlení hráze vodní
nádrže byl vybudován zpevněný chodník ke studánce, byl upraven svah podél chodníku směrem do lokality V Podlesí
II a je připraven materiál na úpravu bezbariérového přístupu na lávku přes bezpečnostní přeliv vodní nádrže, kterou
chceme zajistit v první polovině příštího roku. Veškerý materiál, který je v současné době uložen na hrázi u Pohody,
bude využit k navýšení terénu do úrovně budoucího chodníku a celá plocha bude následně zatravněna.
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Svatební obřad … 31.10.2015 – novomanželé Strejcovi

V sobotu, 31. října 2015 se na Obecním úřadu uskutečnil svatební obřad. Manželství tam uzavřeli Rostislav a
Jana Strejcovi. Oběma novomanželům přejeme do společného života mnoho štěstí, radosti a spokojenosti.

Okružní křižovatka - Letkov

Dlouho očekávaná stavba nové okružní křižovatky byla zrealizována v listopadu a nová křižovatka byla
slavnostně otevřena ve středu, 9. prosince 2015. Stavbu pro SÚS Plzeňského kraje dodala spol.
ZNAKON,a.s., Strakonice. „Kruháč“ podstatným způsobem omezuje rychlost vozidel v tomto úseku a
očekává se, že rozhodující měrou přispěje ke snížení dosud vysokého počtu vážných dopravních nehod
v tomto místě.

Nohejbalový turnaj
V sobotu, 18. července se již tradičně konal nohejbalový turnaj, a to za stejného vedení Petra Jíši a
Jaroslava Zýky. Panovalo nezvykle velké vedro, ale náladu sportovců to nemohlo zkazit. Pravidelně se
totiž dodržoval pitný režim, každý podle svého uvážení a sportovních ambicí.
Celý turnaj se jako vždy nesl v uvolněném a přátelském duchu, kde nejde ani tak o konečné umístění, jako
spíše o příležitost zahrát si a poměřit své síly také s jinými týmy.
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Proto se rádi zúčastnili hráči v obdobném složení jako v předchozích letech.
Ti vytvořili 10 tříčlenných týmů převážně z Letkova a okolí, rozdělených do
dvou skupin. Každá skupina soupeřila na svém hřišti. Náročné teplotní
podmínky nakonec všichni zvládli bez újmy a na prvních třech místech se
umístily týmy No a co (3.), Deutsch (2.) a Dudlánci (1.). Vítězné týmy si
vysoutěžily krásné poháry. Již podle jejich názvů týmů je jasné, že na turnaji
bylo jako vždy veselo a příští rok se můžeme těšit na další klání.
(Petr a Petra Jíšovi)

Parné závody lodních modelářů
Dne 8. srpna se za více než parného počasí konal již 4. ročník závodu lodních modelářů
O pohár starosty Letkova. Jednalo se tedy opět o závod lodních maket na dálkové ovládání, které si zmínění
modeláři vlastní pílí a umem vytvořili a který byl opět pořádán na letkovské vodní nádrži. V minulých letech
byla tato soutěž součástí takzvaného Vodního reje, do kterého spadaly také doprovodné akce pořádané
místními dobrovolnými hasiči. Letos se hasiči akce nezúčastnili. Tato soutěž byla veřejná, nespadala tudíž
do seriálu mistrovství ČR.
Tomu odpovídala i uvolněná atmosféra v průběhu celého dne, během kterého se nejeden soutěžící byl nucen
„svlažit“ spolu se svojí lodičkou. Soutěžící byli rozděleni opět do tradičních
kategorií podle typu a velikosti jejich lodí. Kromě toho pořádající klub KLoM
Plzeň-Letkov letos vymyslel také jednu odlehčující dámskou kategorii.
Pánové modeláři si totiž řekli, že by nebylo špatné, kdyby také jejich protějšky
ukázaly, jak umí ovládat loď. Pravda, riskovali tím možná lehké poškození
svých lodí, ale co by se neudělalo pro srandu. Navíc byla každá dáma během
jízdy bedlivě sledována a občas také naváděna a několik dam se účastnilo
závodů běžně. A dámy se nenechaly zahanbit a nastoupily na startovní pole s velkou grácií. Všechny byly
oděné nanejvýše elegantně a dělaly čest svému jménu. V důsledku dobré nálady zúčastněných a organizace
pořadatelů soutěž tedy zdárně proběhla i za tak tropických teplot, jaké letos probíhaly po většinu léta. V
případě zájmu je možné zhlédnout fotografie z akce na stránkách www.klomplzenletkov.cz.
(Petr a Petra Jíšovi)

Zásah letkovských hasičů
V pátek 2. října se v odpoledních hodinách opět uvedla do pohotovosti jednotka letkovských
dobrovolných hasičů. Hořelo na pasece jižně od zatopeného lomu u Letkova (49.7126000N, 13.4669000E) a
letkovská jednotka dorazila se svým vozem na místo hned jako druhá. Místo bylo totiž poměrně obtížně
dohledatelné, protože nebyl vidět žádný kouř a popis místa nebyl příliš přesný. Proto mohli místní hasiči
požár lépe vyhledat.
Vzhledem k tomu, že na místě ještě nebyl téměř nikdo jiný, začali si hasiči ihned rozdělovat úkoly.
Polovina jednotky zůstala na místě hasit a druhá část zajišťovala dočerpávaní hasičských cisteren z
letkovské vodní nádrže pomocí vlastní techniky. Na zásah bylo spotřebováno veliké množství vody. Bylo
tudíž nutné zajistit také řízení provozu u vodní nádrže při doplňování vody do 11 cisteren.
Místo požáru hlídali letkovští hasiči také v průběhu noci, kdy také ještě dohašovali. Při brzké ranní
kontrole se potvrdila domněnka vzniku požáru. Naši hasiči totiž na místě přistihli viníky požáru, kteří na
místě opět opalovali izolaci z kabelů. Ti se zalekli a ujeli z místa činu. Poté se musel nový oheň znovu
dohasit.
(Petr Jíša)

Srdcovka pro Číšu
Sportpenzion Pohoda v srpnu hostil mnoho známých osobností při charitativní akci Srdcovka pro Číšu.
Jak je známo fotbalista Marián Číšovský trpí vážnou nemocí, proto se moderátor a především občan Letkova
Míra Hejda, rozhodl uspořádat tuto akci na podporu Číši a na boj s touto nemocí. Jsme velmi potěšeni, že
nám o této akci sám napsal pár řádek.
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„Benefice pro Čišu byla pro mě
znamením, že když je chuť a vůle, umíme v
Letkově opravdu velké věci. Celá akce
vznikala hodně narychlo a nadšení lidí do
akce mě strašně potěšilo. Navíc když si
vezmete, že se vše poskládalo za 14 dní s
rozpočtem 0 korun. Hlavní odměnou pro
všechny byl ale bez pochyby Čišův úsměv
na tváři. Radost, kterou mu akce udělala,
byla obrovská. Proto velké díky všem, kdo
s námi do toho šli nebo se na akci přišli
bavit.“ Míra Hejda

(úvod + fotoTereza Holá)

Divadlo Radka Brzobohatého opět nezklamalo
Už podruhé mohli letkovští občané navštívit divadlo
Radka Brzobohatého v Praze. Po výborné předešlé
zkušenosti obec Letkov opět zajistila v září zájezd,
tentokrát na představení Vyhazovači. Kdo vyrazil, určitě
nelitoval. Výborná komedie v podání čtyř herců, kteří
ztvárnili mnoho různých postav, nenechala nikoho bez
úsměvu. Na závěr jen pozvánka na jarní plánovanou
návštěvu divadla - tentokrát do Plzně.
(Tereza Holá)

Setkání dříve narozených II
V pátek 6. listopadu obec Letkov uspořádala 2. setkání občanů dříve narozených. Setkání se připravuje
pro občany osobně zvané, kteří oslavili (popřípadě oslaví) v tomto roce nejméně 65. narozeniny. Navodit
atmosféru pomohly hned v úvodu děti ze základní školy v Božkově se svým pásmem písní a básní pod
vedením paní učitelky Říhové. Po
vystoupení měli občané prostor si nad
kávou
a
občerstvením
hezky
popovídat a využít pro případné
dotazy o obci starostu Rostislava
Kotila, který byl rovněž zvaným
hostem. Poté byl po výborné předešlé
zkušenosti
pozván
harmonikář
Stanislav Kluzák. Příjemné odpoledne
plné krásných písní se pozvolna
přehouplo ve večer. Na závěr jen pozvánka na 3. připravované jarní setkání.
(Tereza Holá)

Mladí hasiči
Období od minulého vydání Letkovských listů bylo v činnosti Mladých hasičů opět velmi bohaté nejen
na soutěže. Poctivě jsme trénovali mnoho disciplín, a to i v období
letních prázdnin, abychom na soutěžích měli co nejlepší výsledky. V
tomto období proběhlo 6 soutěží, a to jak v požárním útoku, tak branné
závody. Ze soutěží jsme přivezli několik velmi pěkných úspěchů, v
Mrtníku jsme získali i pohár za krásné 3. místo, ve Všerubech zase
medaili za druhé místo v jednotlivcích.
Podrobnější info o
jednotlivých soutěžích najdete na našich webových stránkách
www.hasicataletkov.estranky.cz.
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A aby nebyly jen soutěže a trénování, v listopadu jsme vyrazili fandit HC Škodě Plzeň na zápas s
Kometou Brno. Pro většinu z nás to byla hokejová premiéra a nevšední zážitek. V prosinci ještě máme
naplánovanou návštěvu stanice HZS v Plzni Košutce, kde děti uvidí zázemí a techniku profesionálních
hasičů. Na závěr bych vám ráda za kolektiv Mladých hasičů popřála krásné a pohodové Vánoce a
úspěšný rok 2016!
(Věra Drnková)

Rozsvícení vánočního stromu
Jako každý rok tak i letos se na první adventní neděli 29.11.
rozsvítil vánoční strom na návsi v Letkově. Slavnostní
atmosféru podpořil pěvecký sbor žáků ze základní školy v
Božkově. K doladění vánoční atmosféry přispěl ,,svařák“,
který zajišťoval Dámský klub Letkov.
(Tereza Holá)

V Pohodě je pohoda
Přes léto byly plně v provozu všechny venkovní sportovišě - tenisové kurty, fotbalové hřiště a beach
volejbal a hojně navštěvované dětské hřiště + koupací jezírko.
V pátek, 23. října Pohodu navštívilo trio Iva Pazderková, Lukáš
Pavlásek a Karel Hynek. Plně vyprodané představení nám všem prodloužilo
život o dalších pár let. Skvělý výkon všech protagonistů nám pohnulo
bránicí.
Na halloweenský karneval pořádaný v neděli 25.října se sešly
čarodějnice a strašidla ze širokého okolí. Po soutěžích o nejhezčí
vyřezávanou dýni jsme šli strašidelnou stezkou s lampiony, která byla
ukončena malým ohňostrojem.
V
listopadu
jsme
milovníky dobrého jídla a vína
přivítali
na
klasických
Svatomartinských hodech.
V neděli 22.listopadu nás přijel protáhnout oblíbený
instruktor z Českých Budějovic Jirka Gruntorád. 90 minut Bosu
+ tabata a krásné protažení na masážních válcích.
V prosinci k nám zavítal Mikuláš s čerty pro hodné i nehodné děti. A pro maminky bylo připraveno
oddychové jógové dopoledne.
(Petra
Kraftová)
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Sokol Letkov nezahálí
Při turnaji v malé kopané na Slovensku 20.6.2015 uctili členové TJ Sokol
Letkov památku Stana Dětka, který se několikrát zúčastnil turnaje v Letkově.
Na konci července hostila letkovská aréna futsalisty z Čech, Moravy i
Slovenska na přeboru 25. ročníku České obce sokolské v malé kopané. Celkem
12 mužstev v kategoriích do 35 a nad
35 let sehrálo 30 zápasů. Kdo vyhrál,
nebylo to rozhodující. Hlavně, že si
všichni užili pěkný den. V kategorii
do 35 let obsadil pořádající oddíl Sokol
Letkov 4. místo. Horní řada zleva Martin Šampalík, Míla Kopec,
Honza Ullmann, Kuba Čechura, Honza Lukáš, dole Pepa Vít
(nejlepší brankař turnaje v kategorii do 35 let).

Utkání starých gard ve Františkových Lázních proběhlo 22. 8. 2015.

Konec léta oslavil Sokol Letkov v sobotu 29.srpna 2015 turnajem v Čejkovicích.

K pohodové atmosféře přispělo výborné počasí a samozřejmě dobrá nálada.

6. ročník tenisového turnaje Starých Wolů se uskutečnil v sobotu, 26. 9. 2015
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(Karel Fiala)

Na co se můžeme těšit … ?

Betlémské světlo dorazí i do Letkova

Zazpívejme si na Štědrý den

Na Štědrý den v 15:00 bude možnost si u letkovské kapličky na návsi zapálit betlémské světlo. Ještě o
hodinu dříve si mohou zájemci přijít zazpívat vánoční koledy k lavičkám V Podlesí I.

Silvestrovský fotbal

Volné bruslení

Masopust 2016

TJ Sokol Letkov připravuje na 14,00 h silvestrovské fotbalové utkání na hřišti u OÚ. Masopustní průvod je
naplánován na sobotu, 6. února 2016. Volné bruslení je plánováno v lednu až březnu – v závislosti na
možnostech pronájmu ledové plochy. Informace o termínech bruslení budou včas zveřejněny na úřední
desce OÚ Letkov.

Zasmějme se v Pohodě
Z kraje příštího roku nás čeká další velmi zábavné představení „Kdo se bojí postele“ s Braňo Polákem a
Kristýnou Podzimkovou

Nové webové stránky obce
Upozorňujeme, že se upravují webové stránky obce. Jejich spuštění předpokládáme do konce tohoto roku.

Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem přispěvatelům
Petře Jíšové, Petru Jíšovi, Petře Kraftové, Věře Drnkové, Tereze Holé, Miroslavu Hejdovi a Karlu Fialovi
Děkujeme za zajištění tisku tohoto vydání Letkovských listů spol. RK Pubec, s.r.o.
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