Červenec 2021

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou další půlrok podivného období, tráveného na veřejnosti s rouškou nebo respirátorem na obličeji ve
snaze odolat šíření epidemie a zůstat covid19 negativní. Podle celostátní evidence případů šíření nákazy se, až na
loňský říjnový nárůst, počet pozitivních případů evidovaných v naší obci trvale pohybuje v řádu jednotek. Průběžně
přijímaná opatření proti šíření nemoci nám sice zabránila v pořádání celé řady kulturních a sportovních akcí,
naplánovaných na tento rok, ale naštěstí se alespoň na pár dní vrátila skutečná zima a tak zase po několika letech
ožila dětským povykem jak zamrzlá hladina vodní nádrže, tak kdejaký svah, vhodný pro sáňky, lyže či snowbordy. Je
dobře, že s ohledem na pokračující rozvolňování protikovidových opatření se dá předpokládat, že se uskuteční také
většina kulturních a sportovních akcí plánovaných v letních měsících pod širým nebem. Že je na co se těšit a že se
řada z nás už nemůže dočkat, to bylo zřejmé už z prvních akcí letošního léta, počínaje již tradičním zápolením
mladých hasičů. Také soutěž netradičních plavidel na letkovské vodní nádrži přilákala, navzdory nepříznivému počasí,
řadu odvážných soutěžících a desítky zvědavých diváků. Večerní koncert dvojice rockových skupin pak symbolický
start letošních prázdnin hezky završil. Těší mne, že i v tomto vydání můžeme představit něco nového, co se v obci zase
změnilok lepšímu. Jakmile totiž zmizel poslední sníh a půda trochu oschla, pokračovala skupina ochotných
dobrovolníků v čele s panem Radkem Voříškem v práci na úpravě plochy pro fitness park. V dubnu bylo proto možné
instalovat stroje na cvičení a postavit workoutovou sestavu, altán a také tři nové herní prvky pro děti. Byly také
dokončeny potřebné zahradnické úpravy, vysázeny okrasné keře a živý plot. Nová tělocvična v přírodě, postavená
s využitím dotace MMR ČR, je tak od května k dispozici všem, kdo mají zájem si zacvičit nebo cílevědomě posilovat
s využitím vlastní váhy - a nebo se jen tak, v hezkém prostředí a na čerstvém vzduchu, protáhnout. Dětem určitě dělá
radost i nově zabudovaná trampolína, stejně jako nová houpačka a zejména oblíbená lanová pyramida.
V dnešním vydání věnujeme pozornost také dalšímu rozvoji obce v období let 2022-2026. Ve snaze zapojit do procesu
aktualizace programu rozvoje obce co největší počet občanů jsme připravili anonymní dotazník, který je v tištěné
podobě přiložen k dnešnímu vydání. Budeme rádi, pokud věnujete několik minut svého času jeho vyplnění a vyplněný
dotazník pak vrátíte do schránky obecního úřadu. Nebo můžete vyplnit elektronickou verzi dotazníku, která je k
dispozici na webových stránkách obce. Všem, kteří se takto do procesu aktualizace programu rozvoje obce zapojíte, už
předem děkuji.
Milí čtenáři, přeji vám pevné zdraví a hezké prožití letních prázdninových dnů, ať už je budete trávit kdekoli.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Ze zastupitelstva obce a OÚ Letkov
V letošním roce se konala dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce – a to v dubnu a v červnu. Kromě toho se
zastupitelé sešli v březnu, květnu a červnu na pracovních schůzkách za účelem přípravy programu veřejných zasedání,
projednání připomínek k projektové dokumentaci akce Letkov-průtah a k programu rozvoje obce v letech 2022-2026.
První letošní veřejné zasedání bylo, s ohledem na platná epidemiologická opatření, svoláno až na 7.dubna 2021.
Zastupitelé schválili nezbytná rozpočtová opatření z důvodu očekávaných změn rozpočtu obce v následujícím
čtvrtletí, a to v souvislosti s přidělením prostředků na výkon státní správy pro letošní rok. Schválili rovněž dva podané
návrhy na pořízení změny č.3 územního plánu obce. Dále schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 50 000,- Kč na činnost Kolektivu mladých hasičů Letkov a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové finanční dotace ve výši 48 444,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021. Schválili
také smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 3 000,- Kč spolku Storgé z.s., na financování provozních
nákladů víceúčelového zařízení Borovno-útulek pro psy. Zastupitelstvo dále schválilo kupní smlouvu ve věci koupě
pozemku parc. č. 468/25 o výměře 116 m2. Ve věci pravidelného sekání a likvidace trávy a zajištění dalších
úklidových prací v obci Letkov zastupitelé obce schválili smlouvy o zajištění služeb s panem Tomášem Drnkem a
s paní Věrou Drnkovou. Schválili také úpravu obecně závazné vyhlášky č. 1/2017. Starosta obce informoval
přítomné o dvou žádostech o dotaci, podaných obecním úřadem v prvním čtvrtletí t.r. Jedná se o dotaci na akci
Sázíme budoucnost 2021 – výsadba 30 ks ovocných stromů za vodárnou – a to ve výši 100 % uznatelných nákladů,
což v případě našeho projektu činí cca 160 000,- Kč. Žádost o dotaci byla Ministerstvem životního prostředí
akceptována a podle vyjádření administrátora bude obci přidělena. Druhá žádost byla podána v rámci PSOV PK 2021
(Programu stabilizace a obnovy venkova) na projekt Modernizace vytápění budovy č.p. 50, připravený s cílem zajistit
spolehlivé vytápění této obecní budovy po skončení využitelnosti stávajícího kotle na tuhá paliva. Rozhodnutím Rady
PK z dubna t.r. již bylo přidělení dotace ve výši 200 000,- Kč, což činí téměř polovinu celkově předpokládaných
nákladů, schváleno.
Červnové zasedání ZO Letkov se konalo 23.6.2021. Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce a závěrečný
účet hospodaření obce za uplynulý rok, včetně zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2020, které provedl KÚPK
v dubnu t.r. Zastupitelé rovněž schválili účetní závěrku MŠ Letkov, příspěvkové organizace obce. Projednali a schválili hlavní oblasti plánování dalšího rozvoje obce v dalším střednědobém období let 2022-2026 a se záměrem zapojit
do plánování rozvoje obce co nejvíce obyvatel obce rozhodli o rozeslání anonymního dotazníku. Dále zastupitelé
schválili smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce, a.s. ve věci zřízení věcného břemene v souvislosti
s připravovaným uložením vzdušného vedení NN a VN do země na pozemcích obce. Schválili rovněž smlouvu o bezúplatném převodu zastaralého a nefunkčního movitého majetku obce SDH Letkov a schválili také smlouvu o dílo se
spol. KUFI INT,s.r.o. ve věci modernizace vytápění budovy č.50 a také s firmou JVV Ginkgo,s.r.o., ve věci akce „sázíme budoucnost 2021“. Schválili rovněž darovací smlouvu s firmou HOMONI,s.r.o ve věci darování a instalace dřevěné lávky v celkové hodnotě 28 000,- Kč. Zastupitelé také posoudili nabídku společnosti Zásilkovna,s.r.o. a schválili
smlouvu o užívání části pozemku obce parc.č. 22 (parkoviště u OÚ - cca 2 m2) – ve věci umístění a spolupráce při
provozování Z-Boxu. Zastupitelé také rozhodli o ukončení smlouvy v rámci svazku obcí okresu Plzeň-jih, týkající se
spolupráce při zajišťování likvidace nebezpečného odpadu. Schválili také Obecně závaznou vyhlášku (OZV č.2/2021)
– o místním poplatku z pobytu a schválili rovněž zkrácení doby nočního klidu o 3 hodiny v noci z 2. na 3.7., z 31.7. na
1.8. a z 28.8. na 29.8.2021 z důvodu konání plánovaných akcí s hudební produkcí na louce u vodní nádrže a na hřišti u
budovy obecního úřadu. V rámci diskuse starosta obce seznámil přítomné s písemnou žádostí, odeslanou primátorovi
města Plzně ve věci možného vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s některou ze ZŠ
v Plzni a informoval o negativní odpovědi primátora.

Aktuality
Relaxační zóna a fitness park pro všechny generace
V loňském roce jsme informovali o průběhu přípravy terénu na dokončení této akce, dotované Ministerstvem pro
místní rozvoj (MMR ČR) částkou ve výši 680 000,- Kč. S radostí proto dnes představujeme výsledek, na němž se
opět podíleli dobrovolníci, kteří ve svém volném čase a po dobu více než 18ti
měsíců pomáhali upravovat pozemky dlouhodobě předurčené územním plánem
obce „pro sport s převažující zelení“ tak, aby tyto opravdu svému poslání sloužily a
k aktivnímu pohybu a ke sportování přímo lákaly. Především díky Radkovi
Voříškovi, Michalu Faitovi a Věře a Tomášovi Drnkovým se podařilo přeměnit
další z nevzhledných koutů naší obce na velice hezké a čisté místo, vhodné pro
trávení volného času nebo pro aktivní odpočinek. Lávka, kterou darovala a
pomohla instalovat firma HOMONI, s.r.o. umožňuje bezbariérový přístup k
posilovacím strojům i na dětské hřiště, zkracuje cestu na zastávky linky MHD č.12 a s jejím využitím se počítá i při
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trénincích našich mladých hasičů. Zahradní šachy a ruské kuželky v bezprostřední blízkosti altánu už jenom doplňují
nabídku pro relaxaci v přírodě. Hezkým doplňkem je i knihovnička, umístěná v altánu, kterou darovali manželé Lenka
a Lukáš Morávkovi a kterou krásně vymalovaly děti z naší mateřské školky. Je samozřejmě možné, že akce tohoto
druhu - byť naplánovaná a

Hodiny práce dobrovolníků přispěly ke včasnému dokončení díla

Rozdíly ve vzhledu a možnosti využití obecního pozemku - stav dříve…

realizovaná s dobrým úmyslem a s cílem odstranit jedno z nevzhledných zákoutí v obci, ale především vytvořit hezký
prostor pro sportovní a jiné volnočasové aktivity - se nemusí líbit všem. Je ale smutné, že se proti stavbě fitness parku
postavil starosta TJ Sokol Letkov - člověk, od něhož bych očekával (i s ohledem na název a stanovy spolku, v jehož
čele po léta figuruje), že takovou akci naopak uvítá a uvidí v ní příležitost pro další sportovní aktivity nejenom členů
jednoty. Jeho pokus zabránit přidělení finanční dotace naší obci tím, že odeslal písemnou žádost na Ministerstvo pro

… a stejné místo dnes

Fitness park a nové herní prvky na dětském hřišti

místní rozvoj, byl ale činem jasně směřujícím proti zájmům obce. Částka ve výši téměř 700 tisíc korun nejsou přece
žádné „malé peníze“ a podstatně ušetřila finanční prostředky obce, tedy peníze nás všech! Jen on sám ale ví, proč
se v případě této stavby rozhodl jednat proti zájmům obce a takovým způsobem …
(Rostislav Kotil)
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Zasadíme další stromy
Také louka za vodárnou by měla brzy patřit do relaxační zóny, upravované kolem víceúčelové vodní nádrže. Díky
loňským a letošním terénním úpravám a likvidaci starých a místy popadaných náletových stromů a keřů, ale hlavně
díky výsadbě nových stromů a pravidelnému sečení se tato dlouho neudržovaná louka postupně mění v místo pro
příjemné procházky a odpočinek. Letos na podzim bude v rámci akce „Sázíme budoucnost 2021“ vysazeno dalších

30 stromů – tentokrát ovocných. Akce je finančně dotována MŽP ČR - Státním fondem životního prostředí (SFŽP).
Cílem projektu je dokončit výsadbu nových stromů ve II. ochranném pásmu vodního zdroje a celkově zlepšit úroveň
zeleně v tomto prostoru, využitelném pro procházky a odpočinek. Stromy budou současně symbolickou připomínkou
rychlého rozvoje obce v posledních třech letech. Vždyť počet obyvatel Letkova se pravidelně zvyšuje o více než 30
osob. V místě budoucího sadu byl také upraven terén v nejnižším (a trvale nejvlhčím) místě pozemku - a tak je možné
už dnes obejít celý prostor vodní nádrže a vodárny, pokochat se zpěvem ptáků - prostě si užívat klidu v hezké přírodě.
A za několik málo let třeba i ochutnat některý z plodů nově vysazených ovocných stromů. Věřme, že se zdravotně
epidemiologická situace bude v našem regionu nadále zlepšovat, protože by bylo moc hezké, kdyby se vlastní výsadby
stromů mohlo zúčastnit co nejvíce dobrovolných pomocníků – a s ohledem na název akce by byla zvláště vítaná
pomoc především letkovských dětí a mládeže.
(Rostislav Kotil)
Plánování dalšího rozvoje obce
Jedním z úkolů, kterým se zastupitelé obce, spolu se členy výboru pro investice a rozvoj, v tomto roce zabývají, je
aktualizace programu rozvoje obce Letkov na další období. Přestože se plánováním rozvoje zabývali zastupitelé obce
již v roce 2000, první plánovací dokument rozvoje obce (SPROL - Strategický plán rozvoje obce na období 20162021) byl zastupitelstvem obce schválen až v prosinci roku 2015 a postupem času se stal nezbytnou podmínkou pro
zdůvodnění každé naší žádosti o přidělení finanční dotace. Návrh aktualizovaného dokumentu bude vycházet
z vyhodnocení dosud realizovaných
akcí právě končícího období rozvoje a
bude zahrnovat nejdůležitější a
finančně nejnákladnější investiční
akce, s jejichž uskutečněním se počítá
v období let 2022 – 2026 v hlavních
oblastech rozvoje obce. Půjde o stavby,
o nichž se po léta diskutuje a které byly
zastupiteli obce zvažovány už při
schvalování střednědobého výhledu
rozpočtu obce v prosinci loňského roku. Nelze také opomenout, že si v roce 2025 připomeneme 700. výročí první
písemné zmínky o obci Letkov. Nejnákladnější stavbou bude bezpochyby akce „III/18018-Letkov, průtah“ rekonstrukce silnice III. třídy, protínající naší obec ze západu na východ - dnes ulice Plzeňská. Hlavním investorem
akce bude sice Plzeňský kraj, přesněji Správa a údržba silnic PK (SÚS PK), ale spoluúčast naší obce na financování
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této velké stavby se bude pohybovat v řádech milionů korun. Z rozpočtu obce bude financována stavba dlouho
očekávaných a hlavně potřebných chodníků a nového veřejného osvětlení podél celého úseku této silně frekventované
silnice. Součástí rekonstrukce silnice bude také nová dešťová kanalizace, kde náklady na vybudování odpadního
koryta této DK bude rovněž financovat naše obec. V souvislosti s rekonstrukcí silnice III/18018, ale především na
základě výsledku jednání s GŘ ČEZ Distribuce,a.s. o spolufinancování akce, bylo zastupiteli obce rozhodnuto o
přeložce stávajícího vzdušného vedení NN (nízkého napětí) v celém úseku „průtahu“ do země. Přeložku el.vedení
v prostoru návsi (včetně přemístění trafostanice a vedení VN) a také přeložku el.vedení v úseku od křižovatky
Plzeňská, Kyšická až na východní okraj intravilánu obce, bude financovat spol. ČEZ Distribuce,a.s. Další nákladnou
investicí bude rozšíření vodojemu, tj. zvýšení jeho kapacity na 200 m3 pitné vody a v plánu rozvoje infrastruktury
obce bude také další intenzifikace ČOV. Rekonstrukce výtlačného potrubí čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) včetně výměny čerpadel - bude realizována už v první polovině příštího roku. V plánu rozvoje obce do roku 2026 se
také počítá s rekonstrukcí Staroplzenecké ulice – včetně dešťové kanalizace, chodníku a vjezdů k jednotlivým RD a
stejně tak se předpokládá, že součástí plánu bude i rekonstrukce ulice Ke Hřišti a parkoviště u OÚ Letkov. Obě tyto
rekonstrukce místních komunikací budou ale následovat až po dokončení akce „Letkov-průtah“ - a jenom v případě,
že bude dostatek finančních prostředků. Zvažována je oprava západní hráze vodní nádrže a také možnost rozsáhlé
modernizace stávajícího prašného hřiště u budovy OÚ – bez ohledu na neochotu většiny členů TJ Sokol Letkov
spolupracovat při plánování této rekonstrukce s vedením obce. Pravidla pro podání žádosti o dotaci (bez níž se
financování takové akce neobejde) totiž vyžadují, aby investor vlastnil pozemek, na němž hřiště leží. Necelá třicítka
členů TJ ale v lednu roku 2019 bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce zamítla. Možnost získání dotace ve
výši 70% až 80% uznatelných nákladů je ale příliš lákavá, než se jí díky několika zatvrzelým odpůrcům vzdávat a
stavbu víceúčelového hřiště do plánu rozvoje obce nezařadit. Příštímu zastupitelstvu obce by to totiž mohlo případné
podání žádosti o dotaci zkomplikovat. Nezbývá, než věřit, že je pouze otázkou času, kdy i letkovští „sokoli“ pochopí
krátkozrakost svého jednání a uvědomí si, že je čas hřiště vybudované obětavými nadšenci v minulém století už
konečně modernizovat – a to nejlépe právě ve spolupráci s vedením obce. Samozřejmě, takto nastíněný plán se bude
v následujících měsících dál doplňovat nebo naopak redukovat. Oceníme proto, když co nejvíce občanů žijících v obci
vyplní přiložený anonymní dotazník a nejpozději do konce srpna t.r. ho vrátí do schránky na budově OÚ Letkov nebo
vyplní elektronickou verzi dotazníku, která je již k dispozici na webových stránkách obce. Přivítáme každý dobře
míněný námět na doplnění výše uvedeného přehledu akcí a každý takový námět projednají členové výboru pro
investice a rozvoj obce a samozřejmě také zastupitelé obce před konečným rozhodnutím o podobě plánu rozvoje obce
na další období. Závěrem snad zbývá jenom dodat, že už z uvedeného výčtu nejnákladnějších projektů je zřejmé, že
rozpočet obce na jejich financování nemůže stačit – a to ani za předpokladu, že na některé projekty získáme finanční
dotaci. Z toho důvodu zastupitelé obce schválili již v březnu minulého roku smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s.
ve výši 35 mil. Kč. Celá částka je pro financování zmíněných investičních akcí k dispozici až do konce roku 2025.

Ještě několik vět k úvěru ve výši 35 000 000,- Kč
Nepochybuji o tom, že řadu z vás zaráží výše částky dlouhodobého investičního úvěru u KB, a.s. Jedná se bezpochyby
o nejvyšší částku, jakou si kdy obec (až dosud) půjčila. Tato smlouva o dlouhodobém investičním úvěru ale naší obci
zajišťuje finanční prostředky pro případy, kdy se nám nepodaří získat žádnou dotaci na tu kterou z plánovaných investičních akcí a přesto bude její realizace potřebná a zastupitelstvo obce proto o jejím financování rozhodne. Stejně tak
platí toto pravidlo i v případech, kdy nějakou dotaci sice získáme, ale až ex post – a tedy veškeré investiční náklady
bude nezbytné platit z vlastních prostředků – v tom případě i s využitím zmíněného úvěru. Výhodou přitom je, že
s tímto vysokým úvěrem na dobu následujících pěti let nejsou spojeny žádné poplatky - a to ani v případech mimořádných splátek. Jinými slovy – nejedná se o nezodpovědné zadlužení obce, jedná se o včasné zajištění finančních prostředků využitelných k financování nejdůležitějších investičních akcí, které dlouhodobě připravujeme a chceme (budeme chtít) je realizovat v nejbližších pěti letech. Celou částku úvěru by obec postupně splácela až do listopadu roku
2049 - počínaje rokem 2023, a to částkou ve výši cca 1,5 mil. korun ročně. Reálná schopnost úhrady výše uvedených
ročních splátek z rozpočtu obce se potvrdila v hospodaření obce v období let 2013-2020, kdy jsme spláceli dva úvěry
z let 2008-2011 (splašková kanalizace, vodovod a ČOV) v celkové výši 8 mil. Kč, a to pravidelnými ročními splátkami ve výši cca 1 mil. Kč. Existuje samozřejmě také možnost rozhodnout se úvěr nečerpat - a obejít se i v dalších letech v původní zástavbě obce bez chodníků a stejně tak ponechat bez povšimnutí zdejší ulice, zachovat pro další generace el.vedení, které při větších bouřích zhasne část vesnice, neřešit rozšíření kapacity vodojemu ani ČOV, o víceúčelovém hřišti ani nemluvě - vždyť „my jsme se také obešli bez umělého povrchu“. Jak to nakonec dopadne, o tom
budou vždy rozhodovat zvolení zastupitelé obce, tedy ti, jimž odpovědnost za další rozvoj obce ve volbách svěříme a
jimž ze zákona přísluší.
(Rostislav Kotil)
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Knihovnička Růženka
v rámci otevření nově vybudované relaxační zóny a fitness parku byla instalována i první „Mini Knihovnička“ Letkova. Na jejím vzniku se podílely i dětičky z MŠ Letkov, které pro ni vymyslely jméno “Růženka” a podle jména ji ve
školce i tématicky vymalovaly. Každý stonek a růžička na knihovničce má tak svého originálního
autora :). Růženka je veřejným prostorem a slouží všem zájemcům k výpůjčce či volné výměně
přečtených a „nepotřebných“ knížek. Pravidla knihovničky jsou prostá. Při
výměně platí pravidlo 1 za 1 - knihu si můžete vypůjčit a po přečtení vrátit;
knihu si můžete ponechat a přinést místo ní jinou a nebo knihy můžete
v letních měsících využít při trávení volného času v altánku a poté opět vrátit zpět na jejich místo. První knížky jsme poskytli k volnému využití a pokud vlastníte knížky, které byste rádi do knihovničky věnovali i vy, budeme
rádi, pokud je zanecháte přímo v knihovničce a přispějete tak k obměně
nabízených knížek. Růženka je určená nám všem, především pro dětské čtenáře, proto se k ní
prosím chovejme ohleduplně a starejme se o ní tak, aby nám a našim dětem mohla přinášet
radost co možná nejdéle. Tímto bychom se velmi rádi poděkovali paní ředitelce Gabriele Synkové a celému kolektivu MŠ Letkov za spolupráci na výsledné podobě Růženky a v neposlední řadě naše poděkování
patří taktéž panu starostovi Letkova, Rostislavu Kotilovi, za krásné místo, které knihovničce poskytl. Krásné léto plné
pohody přejí
Lenka a Lukáš Morávkovi, autoři knihovničky
Užívání veřejného prostranství
V Letkově máme od roku 2019 vyhlášku (č.1/2019), která upravuje užívání či případný zábor veřejného prostranství.
Zdaleka ne každý o ní ale ví, rozhodla jsem se proto vyhlášku krátce představit. V naší obci je mnoho míst, která jsou
tzv. veřejným prostranstvím, náleží obci a jejich účelem je sloužit k obecnému užívání a
jsou přístupna každému. Jsou to např. ulice, chodníky, veřejná zeleň, nezastavěné prostory apod. Stane se, že čas od času někdo takové prostranství potřebuje využít, a to buď
pro komerční využití (cirkus, reklamní plocha, prodejní stánek), nebo pro soukromé účely (výkopové práce, dočasná stavba). Toto se nazývá zvláštní užívání veřejného prostranství, a právě výše zmíněná vyhláška určuje výši poplatku za daný zábor. Protože asi
většina z nás někdy potřebovala obecní pozemek ke krátkodobému uskladnění materiálu
na stavbu apod., naše vyhláška vymezuje osvobození od poplatku všem občanům, kteří potřebují veřejné prostranství
využít pouze na 7 a méně dnů, a to pouze za účelem složení stavebního materiálu. Přesto je i v tomto případě nutné
tento zábor nahlásit na OÚ a to jak jeho začátek, tak také jeho ukončení. Takto krátký zábor lze nahlásit nejpozději
v den zahájení užívání veřejného prostranství. Ve všech ostatních případech (komerční využití či dlouhodobější zábor) je třeba takový zábor nahlásit nejpozději 7 dní
před zahájením užívání. Ohlášení není nijak složité, stačí stručně sepsat své jméno,
adresu, místo a rozsah záboru a předpokládanou dobu užívání. Na základě reálného
rozsahu a doby užívání záboru je každý povinen vypočítat částku dle vyhlášky a řádně ji zaplatit OÚ. Tento poplatek je určen vyhláškou a činí 10,- Kč za každý započatý
den a 1m2. Poplatek je splatný nejpozději 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství. Nejčastějším předmětem záboru, který v našem výboru řešíme, jsou stavební buňky či skládka materiálu ke
stavbě určenému. Prosíme tedy, abyste tuto vyhlášku vzali na vědomí a veškeré užívání veřejného prostranství včas
nahlásili na Obecní úřad Letkov.
Za Výbor pro pořádek a bezpečnost ZO Letkov, Lucie Kočandrlová
Musíme vám vyřídit, že to chceme vytřídit
Možná jste již v médiích zaregistrovali, že byl v prosinci 2020 schválen nový odpadový zákon, který hned od prvního
dne nového roku vstoupil v platnost. Kromě jiného to obcím, a hlavně jejich občanům, přináší postupné zdražování
odpadů. V příštích letech nás tedy čeká v důsledku nového zákona o odpadech (542/2020 Sb.) nevyhnutelné zvyšování cen. O tom, jak bude zdražování výrazné, si ale budeme rozhodovat sami i tím, jak budeme k odpadům přistupovat.
Nový zákon o odpadech je totiž postaven na tom, kolik odpadu občané dokáží vytřídit k dalšímu využití (plasty, papír,
bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.) a jaké vznikne množství komunálního (směsného) odpadu, který
se ukládá na skládku. Za uložení jedné tuny odpadu na skládku se do loňského roku platilo 500 Kč. Od 1. ledna to
platí pouze do doby, dokud daná obec nepřekročí za rok 200 kg na občana obce s trvalým bydlištěm. Při překročení
váhového limitu se cena zvedá na 800 Kč za tunu. Částka se bude postupně zvyšovat až do roku 2029, kdy se cena za
jednu tunu odpadu uloženého na skládku předpokládá ve výši 1850,-Kč. Množství komunálního (směsného) odpadu na
občana s trvalým bydlištěm v obci by měla naopak postupně klesat z 200 kg v letošním roce na pouhých 120 kg v roce
2029. Z důvodů, které zde popisujeme, vyplývá, že se všichni budeme muset snažit vyprodukovat co nejméně komunálního (směsného) odpadu, který se vozí na skládku, a naopak co nejvíce odpadu vytřídit. Již letos bychom měli jako
obec vykázat 40 % tříděného odpadu z celkového objemu všech odpadů. Toto procento se v dalších letech razantně
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zvyšuje. Komfortním řešením této situace je zajištění separačních nádob (popelnic na tříděný odpad) ke každé nemovitosti. Věříme, že tímto způsobem bychom mohli docílit požadovaného poměru mezi tříděným a směsným odpadem.
Nesmíme opomenout také příjem finančních prostředků z tříděného odpadu, díky němuž nebude nutné další postupné
navyšovaní vašich poplatků. Proto bychom se měli snažit, aby tříděný odpad zůstal v obci a nevyvážel se jinam, jak se
nyní často děje. Připravují se na to obce a připravují se také i firmy zajišťující svoz odpadu. Ale především jde o zlepšení situace životního prostředí z ekologického hlediska. Pojďme společně pracovat na zachování naší krásné přírody
pro další generace.
„Zachraňte alespoň vlahý mech.
Pro ty, kdo přijdou v příštích dnech.
Zachraňte krásu lesních řas.
Pro ty, co přijdou po nás.“ (Chinaski - Kapradí)
Zajímá nás názor každého z vás na plánovanou změnu v odpadovém hospodářství v naší obci. Hlavní otázkou zůstává frekvence svozu jednotlivých nádob. Budeme velmi rádi, když svůj názor vyjádříte v druhém přiloženém dotazníku. Také tento dotazník můžete vyplnit jak v tištěné podobě, tak i elektronicky na webových stránkách obce.
Záleží na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme, jak budeme chránit naši přírodu a kolik nás to nakonec bude
stát peněz.
(Lucie Kočandrlová, Tereza Holá)

Pokud chybí ochota respektovat jednoduchá pravidla, tam ani vlídné slovo nestačí…

Stav pouhý jeden den po vývozu kontejnerů na TO…

…. představme si, jak by to v obci vypadalo, kdyby takto odkládal odpadky každý z nás…

Úvahy některých z vás o možném řešení opakujícího se nepořádku kolem nádob na TO (zpravidla na FB) končí voláním po
navýšení počtu nádob nebo častějším vývozu těchto nádob. Co myslíte, kolik nádob bude stačit a jak často bude potřeba
kontejnery vyvážet pro ty, kdož mají na svědomí výše uvedený nepořádek …? Ve zmíněném dotazníku přivítám názor jak vás,
kteří pravidla slušného chování respektujete, tak i těch, kteří mají zobrazený stav na svědomí a nebojí se k němu přihlásit.

(občan RK, t.č. starosta)
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Ohlédnutí za zimou

tříkráloví koledníci prošli vesnicí bez ohledu na déšť a bláto…

… ale v únoru už konečně napadl sníh

… a mohly začít ty správné zimní radovánky

zamrzlá hladina vodní nádrže byla rázem plná bruslařů… ale našli se i otužilci

… a k vidění bylo dokonce iglů

Zimní období v TJ SOKOL Letkov
Část roku, v kterém vládne zima, jsme v Sokole Letkov prožili opět sportovně. Díky letošnímu zimnímu počasí jsme
mohli navázat na oblíbená hokejová utkání, která hrajeme od roku 2017 na vodní nádrži u Pohody. V letošním roce
jsme zvládli odehrát na přírodním ledě čtyři utkání, ve dnech od 13.-15.2. Zájem o utkání byl obrovský. Na každém
zápase se sešlo vždy 14-18 bruslařů. A to vzhledem k velikosti hrací plochy a síle ledu, bylo tak akorát pro bezpečnost
všech zúčastněných. Velkým zpestřením víkendových zápasů pro většinu z nás, byla účast Milana Krafta a možnost,
zahrát si proti nebo po boku hráče, který má přes 200 startů v NHL a sezónu v KHL.

Současně jsme v těchto dnech pořádali pro naše letkovské děti, hravé bruslení. Vždy hodinu každý den, jsme věnovali
společnému bruslení a hrám na bruslích. I přes obtížnost, jakým bruslení určitě je, mne potěšilo dětské nadšení a chuť
učit se a zlepšovat se. Poslední den se sešlo 12 dětí a teenagerů, aby se i přes věkové a výkonnostní rozdíly rozloučili
s možností bruslit tento rok na přírodním ledě.
(Michal Heller)
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Zprávy z mateřské školy
Slovo ředitelky
Blíží se konec dalšího školního roku, je tedy čas na rekapitulaci. Naše MŠ bude mít za sebou již čtvrtý rok provozu.
Za tuto dobu došlo k mnohým změnám, školka zažila období náročnější i „bezstarostné“, ale poslední rok, od jara
2020 do jara 2021, byl bezpochyby nejtěžší, a to jak pro všechny zaměstnance, tak i pro rodiče a děti. Za sebe mohu
říct, že pevně věřím, že už je nejhorší období za námi a bude jen lépe. Jsem moc ráda, že se školka vrátila k plnému
provozu a mohou se v ní zase potkávat všechny děti bez omezení. Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Šeborovým, kteří zapůjčili školce dvě čističky vzduchu a tím zajistili bezpečnější návrat všech dětí do školky.

Stejně jako vloni, díky uzavření školky v březnu a části dubna, neměly děti možnost zažít naplánované aktivity jako je
společné loučení se zimou a vítání jara. Všechny paní učitelky jsme se snažily příchod jara dětem zprostředkovat
alespoň formou distanční výuky. Jsme moc rády za pozitivní zpětnou vazbu od dětí i od rodičů. Během uzavření školky jsme měly možnost plánovat a připravovat aktivity, které by děti po návratu zaujaly a potěšily. Podařilo se zajistit
v rámci projektu Šablony II., do kterého je školka zapojena, divadelní představení a setkání se zástupci Malé technické
univerzity. Ve spolupráci s MTU pak paní učitelky dětem připravily projektový týden, kdy měli možnost lépe poznat
obec, ve které žijí. Děti velmi bavilo zahrát si na malé kartografy, vytvořit si vlastní mapu a postavit si z kartónu obec
Letkov. Dalším velkým zážitkem pro všechny byla ukázka hasičské techniky na obecním dětském hřišti, kterou zajistili dobrovolní hasiči z Letkova. Moc jim za to děkuji. V měsíci červnu jsme si s dětmi užily projektový den se sdružením Ametyst. S tímto občanským sdružením, zaměřeným na ekologickou výchovu, spolupracuje školka pravidelně,
tentokrát jsme vítaly léto. Do konce školního roku ještě plánujeme rozloučení s předškoláky, které stejně jako vloni
spojíme s krátkým vystoupením všech dětí na zahradě školy. Chceme po tak náročném zimním a jarním období potěšit
všechny rodiče a ukázat jim, jak moc jsou jejich děti šikovné. Provoz školy v tomto školním roce bude ukončen 16. 7.,
ale ještě před letními prázdninami jsme se rozhodly pro děti připravit něco mimořádného. Naplánovaly jsme odpolední a večerní akci se Záhadou hlavolamu Jaroslava Foglara v rámci projektu Noc s Andersenem. Společně se podíváme
do Stínadel a seznámíme se s „ježkem v kleci“. Nejstarší děti budou mít možnost ve školce dokonce přespat. Práce
s knihou a spolupráce s knihovnou je jedna z věcí, která nás ve školce baví, a považujeme ji za důležitou, proto ji budeme dále rozvíjet. S tím souvisí i moc hezký nápad manželů Morávkových, kteří se rozhodli podpořit u dětí zájem o
knihy umístěním malé knihovničky v místě nového relaxačního centra u vodní nádrže. Rodiče s dětmi se tam mohou
kdykoliv zastavit, něco si přečíst, knihu si vypůjčit domů nebo nabídnout k zápůjčce knihu jinou. Společně s dětmi
jsme dali knihovničce květinový kabátek a jméno, a jsem za tuto možnost

velmi ráda. Na závěr bych ráda vyjádřila radost nad tím, jak velký je o naši školku zájem. Zároveň musím bohužel
konstatovat, že kapacita školky přestává tomuto zájmu stačit. Pro nový školní rok se podařilo přijmout děti plně tříleté,
bohužel děti narozené na podzim museli hledat školku mimo svoji obec. Je mi toto moc líto, věřím ale, že to nebude
pravidlem a slibuji, že se tomuto vynasnažím ve spolupráci s obcí v dalších letech předejít.
(Gabriela Synková)
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My jedeme dál
Když jsem psala článek v loňském roce, kdy byla naše školka uzavřena, ani ve snu by mě nenapadlo, že se bude situace za rok opakovat a možná bude ještě horší. Pandemická situace nás zasáhla všechny, ať už po stránce sociální, zdravotní, či ekonomické. Ale vše zlé, je k něčemu dobré. Měli jsme prostor pro předělání třídy Broučků, vyrobení nových
pomůcek, mohli jsme se účastnit seminářů a naplánovat akce pro Vaše děti i pro Vás, ale také si s pomocí Vašich dětí
vyzdobit vrata školky. Ten největší a nejemotivnější zážitek však byl ve chvíli, kdy se Vaše děti mohly vrátit do školky. Nikdy jsem nezažila tolik radosti ze shledání, ať už s námi, s učitelkami, ale i s kamarády ze školky. I prostřednictvím tohoto zážitku jsem si uvědomila, jaké klima panuje u nás ve školce a jak jsem za to ráda. Naštěstí nás do konce

školního roku čeká ještě spoustu zážitků, ať už rozloučení s předškoláky, ale nově také Noc s Andersenem, včetně
přespávačky v mateřské škole. Další novinkou je, že plánujeme ve třídě Broučků i Soviček v příštím roce výuku
s prvky Začít spolu, která je daleko efektivnější a je v ní ještě větší prostor pro individuální přístup k dětem, ale i možnost spolupráce a dalšího rozvoje dětí. Závěrem bych chtěla nám všem popřát báječně prožité léto, hodně zdraví, tělesného i duševního, pohody, úcty.
(Markéta Kovaříková)

Názory rodičů
Ohlédnutí za školkou
A další rok je za námi, a přitom to není tak dávno, kdy jsem psala ohlédnutí za rokem 2019/20 a už tu máme další
konec roku.... Tento rok byl, zatím, ten nejhorší v krátké historii školky z pohledu situace ve světě i u nás (doufám, že
jediný). I přesto, že naši školkáčci do své školky chvíli chodili a chvíli nechodili, posílilo nás to v názoru, že máme
skvělou školičku, kterou jsme v případě každodenní docházky navštěvovali s nadšením a při uzavření nám scházela.
Ale protože máme úžasný kolektiv kreativních učitelek, kterým se také stýskalo, vymysleli si vlastní způsob kontaktu.
Posílali nám různá videa na která jsme koukali a interaktivní úkoly, které jsme plnili, abychom nebyli úplně odříznuti.
Abych se pořád neopakovala v mém názoru na NAŠI školku, který je viditelný i čitelný ze všech mých příspěvků,
zakončím článek jediným velkým PODĚKOVÁNÍM ❤
(Anna Ferdová)
Můj syn navštěvuje školku v Letkově již třetím rokem. Do školky chodí moc rád. Přispívá k tomu rodinná a pohodová
atmosféra, krásné prostředí a individuální přístup k dětem. Chválím různorodé aktivity, které školka s dětmi podniká

během školního roku. Hlavně oceňuji, jak byla celkově zvládnuta distanční výuka v době koronaviru, kdy rodičům a
dětem byla poskytnuta podpora např. prostřednictvím videí s pozdravy učitelek, a nebo nám byly zaslány zábavné
pracovní listy. Nedokážu si představit lepší školku jak pro syna, tak i pro nás rodiče.
(Lenka Zippererová)
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Vzhledem k tomu, že je můj syn Tadeáš již předškolák a tráví ve školce své poslední dny, musím za sebe i Táďu nesmírně poděkovat všem paním učitelkám i těm, které už ve školce nepracují, za krásné dny strávené v téhle školce.
Jsme strašně moc vděčni, že jsme měli tu možnost a náš syn chodil právě sem. Z malého špatně mluvícího chlapečka
se stal sebevědomý, nebojácný kluk, který se těší do školy a to díky skvělému přístupu a vedení paní učitelek. Každé
ráno nás ve školce přivítaly usměvavé tváře všech učitelek a odpoledne jsme si vyzvedli syna spokojeného až do té
míry, že jsme dostávali nařízeno chodit co nejdéle. Staré známé rčení „spokojené dítě = spokojený rodič“ u nás to

jednoznačně platilo a platí. Během těch let strávených ve školce jsme neustále viděli posun směrem k lepším a hezčím
věcem. Bude se nám stýskat školko …
(Edita Urbanová)

SDH Letkov
Z činnosti sboru
Na konci března proběhla již tradiční akce „Ukliďme svět, ukliďme Letkov“, do které se letos zapojil rekordní počet
47 dobrovolníků, z toho 20 dětí. Počasí se vydařilo, a tak se povedlo
uklidit všechny vytčené úseky. Opět se odvezlo velké množství odpadků
z okolí silnic, cest a Božkovského potoka. V pátek 28.května jsme připravili pro školku ukázku hasičské techniky u vodní nádrže. Na léto
máme v plánu několik akcí. V pátek 2.7. od 17 h budou na vodní nádrži
Netradiční plavidla. Druhý týden v červenci bude probíhat příměstský
tábor pro děti. A jako již tradičně poslední srpnovou sobotu se akcí
„Konec prázdnin s hasiči“ rozloučíme s létem. Na všechny připravované akce jste srdečně zváni.
(Věra Drnková)
Mladí hasiči
Začátek letošního roku byl opět poznamenán kovidovou karanténou, a tudíž se nemohli scházet ani hasiči. Nekonečně
dlouhé období sociálního a sportovního půstu skončilo v půlce dubna, kdy byly v omezené míře povoleny tréninky.
K naší radosti se, po nucené pauze, sešly všechny děti a nadšení z možnosti opět něco dělat z nich přímo sršelo. A tak
jsme hned začali oprašovat hasičské dovednosti a netrpělivě vyhlíželi další rozvolnění a nějakou soutěž. V první půlce
května padlo rozhodnutí, že postupové soutěže proběhnou, byť v upravené podobě s pouze třemi disciplínami. To byl
impuls k intenzivní přípravě, která byla směřována na účast v Okresním kole hry Plamen ve dnech 29.-30. května ve
Stodě. V sobotu se utkala starší kategorie o postup na krajské kolo. Odjížděli jsme s vědomím, že natrénováno máme
dobře a pokud nic nepokazíme, mohlo by to klapnout. Všichni ze sebe vydali maximum a vytoužené vítězství bylo
naše! Na velké oslavy ale nebyl čas, protože hned v neděli ráno vyrážela do boje kategorie mladší. Tady se u nás
projevila nervozita po dlouhé soutěžní pauze a zaváhání při předávce na štafetě 4x60m, čímž jsme celou disciplínu
pokazili. Ale díky excelentnímu výkonu na štafetě požárních dvojic a pěknému požárnímu útoku jsme nakonec
vybojovali krásné 3.místo. Po velmi náročném víkendu ale nepřišel odpočinek, nýbrž zběsilá příprava na krajské kolo,
které proběhlo hned následující sobotu 5.6. taktéž ve Stodě. Na velké změny nebyl prostor, tak jsme museli doladit a
vypilovat již zaběhlé sestavy. Náš 9 ti členný tým jsme doplnili o jednu posilu a to Aničku Umnerovou z Dobřan.
Krajská soutěž byla díky Covidu organizována v časových dojezdech jednotlivých týmů, tudíž nebylo možné sledovat
ostatní. Okres Plzeň jih měl startovní číslo jedna. Jako první tým jsme si odběhli všechny disciplíny a odjeli domů
čekat na výsledky ostatních. Přestože jsme předvedli skvělý výkon, nakonec to stačilo „pouze“ na druhé místo.
Útěchou nám ale může být to, že porazit nás dokázalo jen družstvo z Horního Hradiště (PS), které nezávodilo s týmem
z okresního kola (dětmi 12 - 15let), nýbrž mladší členy vyměnilo za starší děti z okolních sborů. Sestava letkováků
byla: Patrik Šmolík (15), Sára Weberová (14), Andrea Šmolíková (13), Lucie Faitová (14), Tadeáš Voříšek (13),
Karolína Nejedlá (12), Natálie Bryndová (12), Zuzana Prokšová (12), Dominika Horová (11). Díky všem za skvělou
reprezentaci našeho sboru i obce! Pro další sezóny hledáme do našeho týmu nové posily zejména z ročníků 2007 –
2009, kterým nabízíme spoustu nejen sportovních zážitků. Samozřejmě jsou vítány i mladší děti.
(Věra Drnková)
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O pohár SDH Letkov
V neděli 13.června proběhl 6.ročník soutěže mladých hasičů „O pohár SDH Letkov“. Jako již tradičně se závodilo
v požárních útocích. Stejně jako v loňském roce se soutěž nesla díky pandemickým opatřením ve zvláštním režimu.
Nebyl zahajovací nástup, ani společné vyhlášení výsledků na konci soutěže. Vyhlášení proběhlo po každé kategorii
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„ze stanů“, aby starší žáci mohli odjet a přijet mladší. Přesto, že již druhou sezonu bylo omezeno trénování a sportovní
příprava, přijelo si zasoutěžit 39 družstev mladých hasičů ze všech tří plzeňských okresů. Počasí opět přálo a k vidění
byli velmi kvalitní požární útoky. Starší kategorii vyhrály Ledce, druhý byl Letkov a třetí Hořehledy. V mladší kategorii vyhrál Letkov, druhé Moukrouše a třetí Želčany. Je potěšující, že i na domácí půdě se nám daří a naše děti ukázaly, co umí. 

Úspěšní mladí hasiči SDH Letkov

Dorost SDH Letkov
19. června v Tachově proběhlo krajské kolo dorostu v disciplínách 100m s překážkami a test PO. Za náš tým závodil
Tadeáš Voříšek - mladší dorost a David Drnek - starší dorost. I když bylo obrovské horko, oba kluci opět ukázali co
umí a každý svojí kategorii jednotlivců vyhrál. Tím si zajistili účast na mistrovství republiky. To proběhlo v Zábřehu
na Moravě 5.7. 2021. Tentokrát byly disciplíny tři – kromě stovek a testů ještě dvojboj, což je bariera s oknem a přenos hasičáku. Kluci při svojí první účasti na MČR ostudu rozhodně neudělali a nasbírali cenné zkušenosti do dalších

let. David vybojoval celkové 4. místo v kategorii starší 17-18 let a Tadeáš 7. místo v kategorii mladší 13-14 let.
Klukům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v Českém poháru, který je čeká během léta.
(Věra Drnková)
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Hannah Pilsen Trail Letkov
V sobotu 29.5. 2021 se uskutečnil u vodní nádrže v Letkově již 7. ročník vytrvalostního běžeckého závodu Hannah
Pilsen Trail Letkov. Po měsících, kdy se podobné běžecké závody konat nemohly, přišlo přes 220 natěšených běžců
s další početnou diváckou podporou, a to především z řad rodičů a trenérů žákovských kategorií. Nejmladší závodili
na trati 350 m kolem vodní nádrže a mohli tak běžet i Multigenerační štafetu na podporu dobrovolnického centra Totem a vyhecovat tak své rodiče či prarodiče ke sportovnímu výkonu. Starší žákovské kategorie běžely 800 a 1600 m.
Dospělí změřili síly na střední trati 8,5 km po stezkách v lese Pytel a kolem skalek na Jandově skále. Vytrvalci na trati
20 km vyběhli dále na Čilinu, ještě zdatnější na trati 30 km pokračovali dále přes Maršál a maratonce čekal ze Sedlece
ještě výběh na Radyni a zpět do Letkova přes vrchol Stradiště. Jako již tradičně bylo polojasné ideální běžecké počasí.

Účastníci si pochvalovali krásné tratě, výborné značení a velký počet závodníků i na dětských tratích a v multigenerační štafetě. V hlavních kategoriích 42,62 km dominovali manželé David (čas 3:10.41) a Michaela Gerychovi. Děkujeme za pomoc při zajištění akce Michalovi a Rosťovi z Letkovského Sokola, Obci Letkov za podporu a především
Sportpenzionu Pohoda za spolupráci, která se i v minulých letech osvědčila. Na shledanou poslední sobotu v květnu
roku 2022 na 8. ročníku Pilsen Trail Letkov.
(Jan Hasman)
Netradiční plavidla na letkovské nádrži
V pátek 2.7. se uskutečnila první jízda netradičních plavidel na letkovské nádrži. Přestože počasí si s námi pěkně hrálo
a od rána vytrvale pršelo, podařilo se nám všechno nachystat a doufat, že plavidla přijedou. Nakonec se sešlo celkem
osm plavidel, která si dala závod o nejrychlejší přesun na druhý konec nádrže. Přes drobné potíže některých závodníků
hned na startu se všechna plavidla dostala zdárně na druhý břeh. Nejrychleji se to podařilo cyklistovi, naopak jako
„potápka“ se ukázali pivaři. Čarodejnice získaly ocenění za nápad a „řasokoule“ za technické provedení. Celá akce se
nesla v pohodovém duchu, dobré náladě a i to počasí se nakonec umoudřilo. Netradiční plavce mohli tak vystřídat
rockové kapely při prvním letkovském létohraní a zábava pokračovala až dlouho do noci. Tak příští rok se opět
sejdeme na břehu letkovské vodní nádrže – a snad nám bude počasí víc přát.
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Zajímavosti
Čtení z kronik – Začátky sportu v Letkově
Kolem roku 1930 začíná pronikati sport z velkých měst i do těch nejzapadlejších vesnic, kde mládež chtěla napodobiti
velké a slavné kluby z měst. Také v Letově našel sport vděčnou půdu a pevně tu zakotvil. Sice jen mezi dětskou
drobotinou, která proháněla gumový míč na lukách, hlavně ,,Za Humny“, „Na Trnkojc“ a ,,Za Kovárnou“ ovšem jen
tak dlouho, dokud hospodář dovolil. Prvním, jak bych řekl organisovaným celkem se pochlubila místní Dělnická
Tělocvičná Jednota, která si zřídila pěkné hřiště na ,,Pajzovně“ a s chutí se pustila do házené. Byly sehrány zápasy:
s DTJ Božkov, se Sokolem Božkov, DTJ Lobzy, s DTJ Sedlec, s DTJ Kyšice, s DTJ Tymákov a s DTJ Koterov. Snad
počáteční neúspěchy, snad jiné okolnosti vedly k úplnému zániku a rozkladu slibně započaté házené v Letkově. Psal se
rok 1932. V tu dobu začíná se v Sokole pěstovati volleybal čili odbíjená. Zakladatelem byl Ing. Trnka, sportovec a
tělocvikář, který se již ve 25. roce zúčastnil s Václavem Mádrem sokolských závodů. Ing. Trnka cvičil a usměrňoval
hru, radil a také si s námi mladšími hochy rád zahrál. Příchodem Oty Procházky nastal radikální obrat v naší
odbíjené a hra byla pěstována čistě závodně. Využívaje svých schopností a velkých zápasových zkušeností ze svého
dřívějšího působení v Mládeži Rokycany, sestavil závodní družstvo Sokol Letkov, které docilovalo řadu skvělých
úspěchů. V sestavě: Rous, Mádr, Lutovský, Procházka, Ženíšek, Trnka vypracovalo se na nejlepší vesnické družstvo.
Zvítězilo nad: Kyšicemi, Sokol Újezd, Sokol Božkov, Sokol Černice, Sokol Petřín, Sokol Rokycany, Sokol Koterov, DTJ
Plzenec, DTJ Božkov, DTJ Lobzy, Mládež Rokycany, Skauti Rokycany, Hrádek, Klatovy, Nepomuk, Blatná, Kralovice.
Nejlepší zápas, na který rád vzpomínám byl na turnaji v Českém Brodě, kde Letkov representoval plzeňský okres.
Utkal se zde s Českými Budějovice, který sice Letkov prohrál, až po nadšené a napínavé hře. Psal se rok 1934.
O prázdninách 1935 vyhrál Letkov turnaj v Nepomuku a postoupil do zemského mistrovství v Kuří u Říčan. Tento
zájezd skončil neúspěchem. Podotýkám, jednalo se o mistrovství Republiky dorostu. (z kronik vybral Michal Heller)
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Na co se můžeme těšit … ?

Děti mohou 12. – 16. 7. strávit příjemný prázdninový týden v příměstském táboře, pořádaný SDH Letkov.
V sobotu 31. 7. se bude konat tradiční turnaj v malé kopané – Přebor ČOS.
O pohár starosty obce budou na hladině letkovské vodní nádrže soutěžit lodní modeláři v sobotu 7. 8.2021
Akcí Konec prázdnin s hasiči Letkov se rozloučíme s prázdninami v sobotu 28. 8. u vodní nádrže
Děti si mohou zasportovat v neděli 12. 9., kdy se bude konat biatlonový závod mládeže (střelba + běh)
Šlápnout do pedálů můžeme v sobotu 18. 9. na akci – Loučení s létem se Sokolem na kolech
Václavská zábava je v plánu v sobotu 25. 9.
V úterý 28. 9. se odehraje 10. ročník turnaje Starých Wolů v tenisu
Ničeho se nebojíte? Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu 6. 11. na strašidelnou stezku - pořádá SDH
Zatančit si můžeme v sobotu 13. 11. v sále KD, při diskotéce
Čert s Mikulášem navštíví děti v neděli 28. 11. odpoledne v sále KD Letkov na Mikulášském reji
Vánočního strom slavnostně rozsvítíme v neděli v podvečer 28. 11.
V prosinci ve Sportpenzionu Pohoda nás čeká Sokolský ples
Předvánoční čas si zkrátíme při hledání adventních světýlek
Betlémské světlo si můžeme tradičně připálit v pátek 24. 12. v kapličce na návsi
Zazpívat vánoční koledy si můžeme u laviček V Podlesí v pátek 24. 12.
Silvestrovské fotbalové utkání – mladí versus dříve narození - se odehraje v pátek 31. 12.
Přivítat nový rok 2022 můžeme v pátek 31. 12. v sále KD Letkov

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad nabízí pracovní místo knihovnice místní knihovny v Letkově od 1.9.2021.
Zájemci mají možnost získat podrobné informace na tel. 724999116 nebo 377443117.
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

16

