LETKOVSKÉ
LISTY...

Prosinec 2014

ÚVODEM…..
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vydáváním obecního časopisu “Letkovské listy” rozšířili možnosti Obecního úřadu k předávání
informací o dění v obci, o činnosti zastupitelstva i obecního úřadu a také o aktivitách místních občanských sdružení a
organizací. Chceme také umožnit všem z vás, kdo se o dění v obci zajímáte a budete mít zájem i nadále, abyste nám
poskytovali postřehy a náměty, o něž se chcete prostřednictvím tohoto rodícího se letkovského “občasníku” podělit s
ostatními.
Rok 2014 byl rokem volebním, a tak mi dovolte, abych při této příležitosti za sebe i za všechny členy
zastupitelstva obce ještě jednou poděkoval za projevenou důvěru všem z vás, kdo jste nám dali v říjnových volbách
svoje hlasy a svěřili tak věci veřejné na následující čtyřleté období do našich rukou. Chceme navázat na výsledky,
dosažené v uplynulém volebním období a ve spolupráci s těmi z vás, kdo budete mít zájem s námi spolupracovat,
chceme dále zlepšovat podmínky života občanů Letkova.

Letkov se opravdu mění před očima a jsem proto opravdu rád, že se v uplynulých letech podařilo v obci
dokončit celou řadu věcí, které bezpochyby slouží a budou sloužit i v letech příštích nám všem. Mám na mysli jak
obchvat obce silnicí II.třídy, tak vybudování splaškové kanalizace a vodovodu, větší a modernizovanou čističku
odpadních vod, ale také nově instalovaná světla veřejného osvětlení, díky kterým přestáváme v obci svítit do nebe,
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opravené místní komunikace a opravené obecní budovy – počínaje budovou kulturního domu (hostince U České
lípy), střechy hasičské zbrojnice, opravy elektroinstalace v budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice – a mohl
bych ve výčtu jistě pokračovat. Jsem rád, že jsme v uplynulých dvou letech mohli zahájit práce na rekonstrukci
budovy bývalé školy jako základního předpokladu pro to, aby budova z počátku minulého století mohla po dlouhých
desetiletích opět v blízké budoucnosti sloužit dětem. Vybudování mateřské školy je dlouhodobě prioritou zastupitelů
obce a jsem rád, že myšlenku rekonstrukce budovy bývalé školy na mateřskou školku podporuje drtivá většina
obyvatel Letkova. Je to konec konců pochopitelné - vždyť jenom od roku 2012, kdy jsme oživili tradici vítání nových
občánků, jsme slavnostně přivítali v Letkově již 40 nově narozených dětí!! A dlouhodobě plánovaná a postupně
realizovaná výstavba nových rodinných domů v části V Podlesí vytváří reálné předpoklady pro to, že počet obyvatel
Letkova překročí v průběhu necelých 20ti let tisícovku – a je nasnadě, že mezi nimi bude celá řada těch nejmenších.
Ano - obec Letkov se rozvíjí velice rychle a záleží jen na nás, jak dokážeme společně tento nezvratný fakt
respektovat, jak dokážeme hospodařit s narůstajícím majetkem obce a s veřejnými financemi, které díky zvyšujícímu
počtu obyvatel, přihlášených v obci k trvalému pobytu, rovněž utěšeně rostou. Není pochyb o tom, že rozhodující
role přísluší v této souvislosti starostovi a zastupitelům obce – nicméně kontrola práce nás zastupitelů je do značné
miry v rukou každého z vás, občanů Letkova. Mrzí mne proto, že po čtyřech letech zkušenosti z práce starosty obce
musím s jistým zklamáním konstatovat, že drtivá většina obyvatel obce nejeví o práci zastupitelstva obce a o dění v
obci vůbec žádný zájem. Důkazem toho je nejenom mizivá účast na veřejných zasedáních zastupitelstva (v průměru
3-5 občanů !!!), ale např. i nezájem o zápisy z veřejných zasedání nebo o hospodaření obce. A bez ohledu na
optimismus, který je mi vlastní - nechci se utěšovat myšlenkou, že tento zmíněný nezájem je vlastně projevem
absolutní důvěry v nás, zastupitele obce….
Jsem naopak rád, že se v obci dlouhodobě a dobrovolně angažuje celá řada občanů, členů místních
občanských sdružení, kteří ve svém volném čase připravují akce pro děti i pro dospělé. Mám na mysli především
členky Dámského klubu Letkov, ale také členy TJ Sokol Letkov a zcela určitě členy zásahové jednotky požární
ochrany JPO-V, kteří se v posledních dvou letech podíleli v rámci IZS PK na likvidaci požárů v obci a jejím
nejbližším okolí. Právě členům JPO-V Letkov patří uznání i za jejich dobrovolnou práci ve prospěch obce - počínaje
pravidelným čistěním břehů vodní nádrže, ale poděkování jim patří i za vyčistění prostoru 1.ochran.pásma vodního
zdroje, pravidelný sběr a likvidace elektroodpadu – a v neposlední řadě i za jejích aktivní účast při opravě střechy
požární zbrojnice. Určitě bych mohl pokračovat ve výčtu pozitiv – a našlo by se také dost věcí, které mrzí a které
zbytečně otravují život mnoha z nás- ale k tomu bude jistě postupem času na stránkách Letkovských listů ještě dost
příležitostí...
Dovolte mi závěrem, vážení spoluobčané, abych vám a vašim blízkým popřál jménem všech zastupitelů obce
hezké prožití vánočních svátků a do blížícího se roku 2015 pak hodně zdraví, trochu toho nezbytného štěstí, pohodu a
spokojenost v práci i v osobním životě.
Rostislav Kotil, starosta
**********************************************************************************************

Informace z ustavujícího zasedání ZO Letkov
Zastupitelstva obce Letkov zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 6.11.2014 starostu obce, místostarosty
a předsedy jednotlivých výborů ZO Letkov.
Kontakty - Obecní úřad Letkov

E-mail: ouletkov@raz-dva.cz, tel.: 377 443 117

Starosta obce: Ing. Rostislav KOTIL, mobil ... 724 999 116
Místostarosta obce - správce rozpočtu, předseda VIR ZO: Libor LIŠKA, mobil .... 724 347 520
Místostarosta obce - předseda PV ZO: Stanislav JÍŠA, mobil ... 724 181 229
Administrativní pracovnice :
Veronika VARAČKOVÁ, mobil ... 602 610 479
Hlavní účetní - Lucie JÍŠOVÁ HESOUNOVÁ ... t.č. mateřská dovolená
kontakty na další zastupitele:
Ing.Jana Jamrichová – předsedkyně KV ZO Letkov, mobil ... 602 691 863
Ing. Josef Záluský – předseda FV ZO Letkov, mobil... 607 972 235
Tereza Holá – předsedkyně výboru pro kulturu a sport, mobil... 777 042 124
Josef Zýka - mobil... 731 706 709
David Sniegoň - mobil... 604 771 131
Ludmila Pavlačková - mobil... 728 853 689
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Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce jsou za dveřmi a jako každoročně, i letos jsme v podvečer první adventní neděle –
30.listopadu 2014, společně rozsvítili vánoční strom na letkovské návsi. Sice opět bez sněhu,
ale zato s bohatší vánoční výzdobou a za účasti mnoha dětí a jejich rodičů a prarodičů jsme
tak pomyslně odstartovali předvánoční období.
Vánoční koledy letos nemohly zazpívat děti ze ZŠ v Božkově, protože většina z nich
onemocněla – a tak k předvánoční atmosféře přispělo zcela netradičně duo “Perla” –
pánové Stanislav Peroutka a Petr Žákovec.

Tradiční svařák, který nabízely členky Dámského klubu za “dvacku”, pak celkovou atmosféru hezky provoněl a
všechny, kdož jej okusili, příjemně zahřál.

Ďábelská taneční zábava
Vánoce jsou obdobím, které je nejen plné dobrého jídla a pití, ale i shonu a stresu.
Proto je důležité se na ně připravit a naladit se do veselé nálady a v tom nám již počtvrté pomohla Ďábelská taneční
zábava, která se konala 29.listopadu 2014 v hostinci U České lípy a kterou pořádaly i kompletně organizačně
zajistily členky Dámského klubu Letkov.

K tanci a poslechu nám hrála skupina AGNESROCK – a příjemným zjištěním bylo, že v její sestavě hrál a zpíval i
jeden z občanů Letkova, pan Tomáš Krystl. Taneční zábava měla velký ohlas a díky skvělé produkci hudební
skupiny se záměr pobavit se a odreagovat plně vydařil. Všem, kteří se na přípravě letošní akce spolupodíleli, patří
naše upřímné poděkování.
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Mikulášský rej
V sobotu odpoledne, 6. prosince 2014, se v Letkově v hostinci U České lípy rozezněl cinkot čertovských řetězů.
Dámský klub Letkov zde pořádal mikulášský rej pro děti. K dobré náladě přispěla hudba a soutěže, které zajišťoval
pan Audes. Parket zaplnilo 50 dětí, které si přišly zatančit, zazpívat a také přednést pečlivě naučené básničky.

Po návštěvě Mikuláše, čerta a anděla jsme zjistili, že jsou všechny letkovské děti velmi hodné, protože každé bylo
obdarováno velkým balíčkem a žádné dítko nechybělo. (TH)

Nejmladší generace Letkováků
Letos (24.října 2014) jsme již potřetí mezi sebou přivítali nejmladší občánky naší obce,
holčičky a kluky, narozené v samém závěru roku 2013 a v tomto roce.

Slavnostní atmosféru pro ně a pro jejich rodiče připravily členky Dámského klubu Letkov ve velkém sále hostince U
České lípy. Je samozřejmé, že oslavenci - Filip Majer, Kathy Atayi, Dominik Vávra, Michal Heller, Leila
Hamadbachir, Jiří Džupin, Adéla Jíšová, Patrick Nepraš a Adrian Nicholas Fineli slavnostní atmosféru příliš
nevnímali, ale určitě jim všichni přejeme, aby prožili v Letkově krásné a nezapomenutelné dětství a aby si jednou, až
budou větší, spolu s rodiči vzpomněli i na tuhle malou slavnost, uspořádanou na jejich počest.

Letkovská “hasičata”
Od letošního léta zahájil činnost kroužek nejmladších letkovských hasičů. Pod odborným a trpělivým vedením paní
Věry DRNKOVÉ a v součinnosti s Obecním úřadem a členy zásahové jednotky PO Letkov byl v létě tohoto roku
zahájen pravidelný výcvik letkovských hasičat. V současné době má dvanáct členů ve věku od 5ti do 12ti let. Od září
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se děti setkávají na pravidelných schůzkách každé úterý v 17,00 h na hřišti Sokola Letkov nebo v hasičárně.
Náplň kroužku je hodně různorodá. Děti se učí pracovat s hasičskou technikou, střílet, základy zdravovědy,
topografii a práci s mapou, uzly a mnoho dalšího. Získané zkušenosti děti využívají při sportovních soutěžích, které
jsou nedílnou součástí činnosti kroužku.

Během podzimu t.r. se letkovská hasičata zúčastnila tří pohárových soutěží, na kterých děti získaly zkušenosti i první
úspěchy. V soutěži všestrannosti v Hromnicích si naše dvě družstva poprvé okusila atmosféru soutěže. Starší
družstvo obsadilo 15.místo (z 21.), mladší družstvo obsadilo 19.místo (z 24.). O dva týdny později - tentokrát
v noční soutěži v Nevřeni - obsadilo jedno družstvo krásné 7. místo a druhé družstvo 19. místo ze 32 hodnocených
družstev. Poslední soutěž proběhla na konci listopadu v Ledcích. Soutěžilo se ve střelbách z luku, foukačky a
vzduchovky. Náš kolektiv byl velmi úspěšný, získal několik individuálních ocenění a v kategorii mladších družstev
obsadil 1.místo ze 34. hodnocených družstev.

Je zřejmé, že se dětem práce s hasičskou technikou a soutěžení s vrstevníky z okolních vesnic líbí a nezbývá, než
paní Věře Drnkové a členům letkovské zásahové jednotky JPO-V za práci s dětmi poděkovat.

Chválíme - podzimní úklid V Podlesí
Každoročně se ve druhé polovině listopadu organizuje v části V Podlesí podzimní úklid veřejných prostranství.
Spadané listí, větve a poslední podzimní tráva zmizí v průběhu dopoledne v kontejnerech a výsledkem, viditelným
na první pohled každému, kdo do lokality vjíždí, jsou uhrabaná rabátka, zametené chodníky a čistá silnice. Ruce k
dílu přiložili všichni – včetně těch nejmenších, pro které práce s rodiči či prarodiči byla zjevně vítanou zábavou.

K dispozici bylo (jako každý rok) i nějaké to občerstvení, neškodící v jakémkoli množství – pokud je podáváno v
malých dávkách... . Všem, kdož se na úklidu veřejných prostor v obci (… tedy nejenom V Podlesí ) touto cestou
ještě jednou děkujeme.
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Upozorňujeme … na zájezd do divadla v Praze
Obecní úřad připravuje pro příští rok, stejně jako v uplynulých dvou letech, zájezd do divadla v Praze –
tentokrát do Divadla Radka Brzobohatého.
Předpokládaný termín představení, které je ještě v jednání, bude včas zveřejněn na úřední desce OÚ Letkov a
rozeslán el.poštou – pravděpodobně v jarních měsících – březen, duben.
K dispozici bude – jako vždy - celkem 48 vstupenek v ceně cca 200,- až 250,- Kč , plus “jízdné” za
dopravu autobusem z Letkova (zastávky MHD na návsi) do Prahy (Opletalova ul.) a zpět - cca 200,- Kč. Platí – čím
více nás pojede – tím platíme méně.. :-))
Zájemci o zájezd se mohou přihlásit kdykoli na elektronické adrese ouletkov@raz-dva.cz nebo
na telef.čísle OÚ Letkov - 377 443 117.

Knihovna Letkov
Místní knihovna bude ve dnech 22. a 29.12.2014 uzavřena.

Blahopřejeme jubilantům
V letošním roce oslavili nebo ještě oslaví významné životní jubileum
95 let
90 let
80 let
75 let

paní Anna Salcmanová
pánové Otakar Němec a Miloslav Ženíšek
paní Anna Zýková, Marie Pavlíčková, Marie Unucková, Jiřina Bělohoubková
a pánové Václav Suchý a Zbyněk Vávra
paní Irena Mentbergrová, Jana Víznerová, Zdenka Suchá, Alena Kliková,
Vlasta Votavová a pánové Jiří Martínek, Šimon Trešl, Josef Kantner,
Antonín Sejpka a Miroslav Svozil

*****************************************************************************

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme jim do dalších let jen to nejlepší, pevným zdravím počínaje
****************************************************************************

Víte, že …
-

V Letkově žije dnes 628 obyvatel, přihlášených k trvalému pobytu?

-

na každého občana, přihlášeného v obci k trvalému pobytu, dostává obec v duchu zákona o rozpočtovém
určení daní částku cca 8 tisíc korun?

-

z celkového počtu obyvatel je vice než stovka dětí do 15-ti let?

-

zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce jsou uloženy na Obecním úřadě k nahlédnutí? Za uplynulé
4 roky projevilo zájem o nahlédnutí do těchto zápisů mizivé procento občanů.
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-

obec Letkov splácí v současné době úvěr u Komerční banky, a.s. ve výši 8 milionů korun? Částka byla v
uplynulých letech použita na vybudování vodovodu a splaškové kanalizace a na rozšíření (modernizaci)
ČOV Letkov. Roční splátky úvěru činí cca jeden milion korun

-

hlídky DI PČR ze služebny v Plzni-Slovanech nepravidelně kontrolují rychlost projíždějících vozidel ve
směru z/do Tymákova a vozidel přijíždějících do obce od Božkova? Na základě informací DI PČR bude
Obecní úřad Letkov instalovat měřiče rychlosti - na obou vjezdech do obce. Kontroly příslušníků DI PČR
budou ale pokračovat. Je dobře, že až dosud nebyl mezi penalizovanými řidiči žádný občan Letkova 

-

společnost WELOS,s.r.o., která má pronajatý hostinec U České lípy, nabízí pro zájemce možnost dovozu a
prodeje čerstvého pečiva, mléka a jiného zboží? Bližší informace u sl. Martínkové – mob. 602871602.

-

v průběhu letošního roku dokončila společnost Gekon,s.r.o. záložní vrt HV2?
Členové zásahové jednotky požární ochrany JPO-V Letkov současně vyčistili prostor v okolí vodního zdroje
a úpravny vody a ve spolupráci s firmou Kovočep bylo instalováno nové oplocení prostoru I.ochranného
pásma zdroje pitné vody pro obec.

Úpravy terénu v prostoru vodní nádrže mají za cíl zlepšit odvádění povrchové vody v případech silných
dešťů a zcela jistě přispěly ke zlepšení celkového prostředí břehu vodní nádrže, kde se pravidelně konají
akce pro děti

Co nás mrzí… 
-

opakující se nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Je zřejmé, že někteří lidé (nemusí to být
bezpodmínečně občané Letkova) si sice doma uklízejí a odpad třídí – ale pak v Letkově klidně zanechají
plné pytle plastových lahví , kusy skla nebo papírové krabice vedle kontejnerů… Přitom skládka
velkoobjemového odpadu je k dispozici každou středu a sobotu od 14:00 do 16:00 hodin

-

že je mezi námi stále mnoho majitelů psů, kteří při jejich venčení nerespektují základní pravidla dobrého
sousedského soužití a často nechávají svoje čtyřnohé miláčky pobíhat bez vodítka a v mnoha případech se
vůbec neobtěžují úklidem exkrementů

-

že se nepodařilo dokončit dešťovou kanalizaci a místní komunikaci ve směru k vodní nádrži a tak do značné
míry eliminovat nebezpečí dalších záplav RD a zahrad v této části obce

podzim 2013

léto 2014
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Co připravujeme … ?
Silvestrovský fotbálek
TJ Sokol Letkov pořádá na svém hřišti u Obecního úřadu dne 31.12.2014 od 14,00 hodin silvestrovský zápas v
malé kopané. Přijďte podpořit všechny hráče – v tomto roce určitě naposledy. Občerstvení zajištěno.

Rozpočet obce
Připravovaný rozpočet na rok 2015 předpokládá stejné nebo mírně vyšší příjmy jako letošní. Díky plánovaným
výdajům bude opět schodkový, nicméně aktuální stav hotovosti na běžném účtu obce zajistí pokrytí všech
plánovaných výdajů. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce OÚ Letkov od 2. prosince 2014.
Rozpočet bude projednán a schválen na veřejném zasedání ZO Letkov ve středu, 17.12.2014

Pokračování práce na stavbě MŠ Letkov
Přestože v rozpočtu obce není dostatek finančních prostředků na kompletní rekonstrukci budovy bývalé školy,
požádáme opět o přidělení dotace, která by měla umožnit nejenom dokončení stavebních úprav, ale která by nám
také umožnila školku vybavit potřebným mobiliářem a upravit zahradu – včetně instalace několika herních prvků pro
děti předškolního věku.

Rozšíření veřejného osvětlení na pěšinu po hrázi vodní nádrže
Připravené zabudování 4 sloupů veřejného osvětlení zajistí především bezpečnější cestu na zastávku MHD,
linky č.12 “U studánky” a zcela určitě přispěje k pohodlí a bezpečnosti hostů, přicházejících či odcházejících z
restaurace Pohoda.

Střípky z kroniky
V následujících vydáních Letkovských listů chceme mimo jiné zveřejňovat také výpisy z kroniky Letkova. Věříme,
že občasné nahlédnutí do historie obce některé z vás zaujme a potěší.

Výzva dětem a mládeži
Letkovské listy by se mohly stát vhodnou příležitostí pro ty z vás, kdo rádi píšete, malujete nebo fotografujete.
Napište nám a nebo rovnou pošlete svůj příspěvek. V “redakční radě” ho rádi posoudíme a určitě vás budeme
kontaktovat zpět.
Hrajete šachy nebo dámu a chtěli byste poměřit svoje hráčské schopnosti s ostatními?
Hrajete stolní tenis – a chtěli byste si občas zahrát i v Letkově? Napište nám – a my se spolu s některou z místních
organizací pokusíme nabídnout řešení.

Přivítáme ….
… a budeme podporovat každý dobrý nápad či námět od občana, občanského sdružení nebo organizace, o který se
chcete podělit s ostatními obyvateli obce a který pomůže k dalšímu zlepšování života v Letkově.
Rádi budeme spolupracovat s těmi z vás, kdo budete ochotni pomoci s grafickou úpravou dalších čísel “Letkovských
listů”. Přihlašte se, prosím.
Děkujeme za případné náměty, příspěvky a postřehy, které nám zašlete.

Obecní úřad Letkov E-mail: ouletkov@raz-dva.cz
Letkov 117, PSČ 326 00
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