Prosinec 2021

Vážení spoluobčané, čtenáři,
letošní rok pomalu končí a my vám opět předkládáme stručnou připomínku toho, co považujeme za hodné zřetele
ze všech událostí, které se v naší obci v uplynulém půlroce staly. Je asi namístě si připustit, že průvodním jevem,
který nečekaně a do značné míry i nepříjemně ovlivnil životy nás všech, byla opatření související
s opakovaným propuknutím covidové pandemie. Je ale dobře, že se počty nemocných v obci, jak je zřejmé
z celorepublikových dat, pohybují v těchto předvánočních dnech kolem nuly a přejme si, ať se tato situace udrží
co nejdéle. S ohledem na uvedené je proto až s podivem, že se přes všechna ta plošná opatření podařilo nadšeným pořadatelům připravit a úspěšně v obci zorganizovat několik hezkých akcí – a převážně pro děti.
Všem těmto organizátorům patří moje dnešní upřímné poděkování. Moje druhé poděkování pak patří všem, kdo si
našli chvilku a písemně odpověděli na otázky dotazníku vztahující se ke směrování dalšího rozvoje naší obce. Bylo
rozesláno téměř 300 ks dotazníků a rozhodující většina z více než 120ti respondentů dala jasně najevo svoji spokojenost s podmínkami, jakých se jim k životu v obci dostává a stejně tak dali najevo kam směřovat investice
v letech příštích. Díky patří i vám, kdož jste vyjádřili svoji nespokojenost – ať už např. s malou kapacitou mateřské školky či chybějící spádovou školou, s chybějícím chodníkem podél Plzeňské ulice nebo chybějícím víceúčelovým sportovištěm – a mohl bych jmenovat další. Podstatné je, že výsledky ankety byly předmětem diskuse zářijového zasedání zastupitelů a jsou k nahlédnutí v archivu na webových stránkách obce. Většinu z vás asi nepřekvapí, že se na všechny podněty a napsaná přání hned nedostane. Něco prostě musí být nejdůležitější – a tím bude
v nejbližších letech zajištění větší bezpečnosti chodců podél Plzeňské ulice – výstavba chodníků a veřejného osvětlení. S tím byl také v uplynulém období projednáván plán rozvoje obce a bylo rozhodnuto o jeho konečné podobě,
o jednotlivých projektech a možnostech jejich financování. Je ale pravdou, že si v příštím roce budeme volit nové
zastupitele a že to budou právě oni, v čele s novou starostkou nebo starostou, jimž připadne v plánovaném rozvoji
obce pokračovat. Jsem přesvědčen o tom, že v naší obci je řada lidí jak mezi vámi, kdo jste nám dali svůj hlas
v roce 2018, tak mezi kritiky stávajícího vedení obce, kdo zvažujete a snad se i rozhodnete o hlasy voličů v příštím
roce ucházet.
Teď jsou ale před námi vánoční svátky, svátky klidu a míru, svátky plné očekávání a radosti. Dovoluji si tedy na
závěr popřát vám všem, abyste Vánoce prožili v pohodě se svými rodinami a blízkými, s radostí nad dárky darovanými i obdrženými a abyste ve zdraví a spokojenosti prožili celý rok 2022.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z činnosti zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Ve druhém pololetí letošního roku se veřejné zasedání zastupitelstva konalo poprvé už v červenci. Tentokrát šlo
o mimořádné, v pořadí 3. veřejné zasedání, na němž zastupitelé schválili poskytnutí peněžitého daru 20 000,- Kč pro 5
obcí nejvíce postižených tornádem, a to Moravskou Ves, Lužice, Mikulčice, Hrušky a Kryry.
Čtvrté veřejné zasedání se pak konalo ve středu 22. 9. 2021. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu předsedkyně VPB
Mgr. Lucie Kočandrlové ve věci řešení písemné žádosti občanů z ul. Staroplzenecká. Schválili rozpočtové opatření č.6
a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona schválili Zprávu o uplatňování Územního plánu Letkov
za období 2018 – 2021, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu Letkov. Změna č. 3 bude
pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. Zastupitelé rovněž projednali a schválili Smlouvu o
dílo se spol. VODA CZ, s.r.o., ve věci díla „Přeložka výtlaku a změna vystrojení čerpací šachty“. Schválili také
smlouvy o zřízení věcného břemena – služebnosti se spol. RVTech,s.r.o. a s ATAN nábytek,s.r.o.,ve věci zřízení
přípojky el. vedení na pozemku obce parc. č. 393/41. Starosta obce informoval o aktuálním stavu přípravy projektové
dokumentace na akce – „Přeložka venkovního vedení NN“ a „III/18018-Letkov – průtah“. Seznámil také
s vyhodnocením dotazníku, rozeslaného v souvislosti s přípravou plánu dalšího rozvoje obce v období let 2022 –
2026. Místostarostka obce seznámila přítomné s výsledky dotazníku týkajícího se likvidace komunálního odpadu a
tříděných odpadů v návaznosti na nově vydaný zákon a připravované obecně závazné vyhlášky.
Páté veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 24.listopadu a formálně tak zahájilo závěrečný rok končícího
volebního období. Zastupitelé schválili návrh rozpočtu MŠ Letkov, p. o. obce na rok 2022 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu MŠ na roky 2023 a 2024. Dále vzali na vědomí kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok
2022, předloženou provozovatelem VHI obce, spol. KaV St. Plzenec, a.s a schválili ceny vodného a stočného pro
kalendářní rok 2022 ve výši 40,- Kč. Schválili současně i navýšení ročního nájemného za pronájem a provozování
VHI obce na celkových 700 tis. Kč, počínaje rokem 2022. Zastupitelé rovněž projednali efektivitu využívání
autobusových linek zajíždějících do zastávek U Studánky a V Podlesí. Zastupitelé, vzhledem k opravdu malému
využívání těchto spojů v pracovních dnech i ve dnech volna, nakonec schválili zrušení dopravní obslužnosti lokality
V Podlesí v roce 2022 s tím, že linky jsou ale nadále k dispozici v zastávkách Letkov-U Zrcadla a Letkov-Náves.
Zastupitelé schválili poskytnutí účelové finanční dotace pro SDH Letkov ve výši 50 000,- Kč na podporu projektu
„Kolektiv mladých hasičů Letkov“. Schválili také veřejnoprávní smlouvu s obcí Kyšice o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany obce, včetně poskytování paušální roční částky 50 000,- Kč na činnost a vybavení
jednotky SDH Kyšice, zabezpečující požární ochranu obce Letkov. Zastupitelé dále schválili hlavní cíle rozvoje obce
a nejdůležitější investiční akce dalšího rozvoje obce a uložili výboru pro investice a rozvoj ZO Letkov zapracovat tyto
cíle a investiční akce do Střednědobého plánu rozvoje obce (SPROL) na uvedené období 2022-2026 - včetně
předpokládaných nákladů na jejich realizaci – a plán předložit zastupitelům obce ke schválení na prosincovém
veřejném zasedání ZO Letkov. Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu žádosti obce o poskytnutí
finanční podpory MZe ČR na akci “Obec Letkov-rozšíření stávajícího vodojemu”. Zastupitelé schválili směnnou
smlouvu Obce Letkov s Vlastou Votavovou, Pavlem Votavou a Liborem Votavou ve věci směny pozemku obce parc.
č. 468/35 o rozloze 64 m2 za pozemek parc.č.239/27 o rozloze 17 m2. Dále pak schválili kupní smlouvu mezi
prodávající Obcí Letkov a kupujícími Helenou Fialovou a Josefem Seidlem ve věci prodeje části pozemku obce parc.
č. 462/6 o rozloze 7 m2. Schválili také kupní smlouvu s Pavlem Fořtem ve věci koupě částí pozemku parc. č. 462/13,
a 462/14 o celkové rozloze 93 m2 za celkovou cenu 18 600,- Kč.
Šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno až po uzávěrce tohoto vydání Letkovských listů – na pondělí
20. prosince 2021. Mělo na programu projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022, schválení střednědobého
výhledu rozpočtu obce do roku 2026 a schválení Střednědobého plánu rozvoje obce na období let 2022-2026. Návrhy
všech těchto dokumentů byly postupně zveřejněny na úřední desce OÚ Letkov a jsou k nahlédnutí i na elektronické
úřední desce obce. Rozpočet obce na rok 2022 je předkládán se schodkem 14,3 milionu Kč s tím, že tento plánovaný
schodek je krytý finančními prostředky, uloženými na účtech obce a úvěrem u KB,a.s.
!! Upozornění na nepravdivá tvrzení (komentáře) zaznamenaná v anonymním dotazníku !!
S respektem k právu každého na svobodné vyjádření názoru si dovoluji reagovat a ohradit se proti dvěma zaslaným
„námětům, připomínkám, komentářům“, k nimž jsme vyzvali v závěrečné části dotazníku týkajícího se rozvoje obce.
Vzhledem k tomu, že všechny anonymně zaslané názory, připomínky a komentáře jsou veřejně přístupné v archivu el.
úřední desky OÚ, považuji za nutné upozornit na to, že podobné nepravdy nepřispívají ke zlepšování vztahů, ale
naopak škodí. Posuďte sami.
Komentář1: „názor pana starosty, že když obec mohla platit měsíční splátky úvěru 1 milion , tak může platit i těch
1,5 mil., je naprosto šílený. Je to navýšení o 50 proc., to možná vědí i v MŠ. Ale ono je to na budoucím
zastupitelstvu, že….“ ?
Informace, týkající se splátkového kalendáře schváleného úvěru ve výši 35 mil. Kč byla zveřejněna na str.5 letošního
letního vydání LL a zní takto: „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
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2008-2011 (splašková kanalizace, vodovod a ČOV) v celkové výši 8 mil. Kč, a to pravidelnými ročními splátkami ve
výši cca 1 mil. Kč.“ Rozdíl v citacích, týkající se měsíců a roků je snad zřejmý a stejně tak je zřejmé, že autor tohoto
komentáře zmíněný článek nečetl správně (nebo vůbec), natož aby si částku vynásobil počtem měsíců v roce a zjistil,
že je celkově vyšší, než kdy byly plánované příjmy obce.
Komentář 2: „Současné vedení obce je ekonomickým analfabetem - avizovaný kontokorent u banky je velmi
nákladná záležitost a pro budoucí vedení obce velmi zavazující. Kdo bude platit vedení kontokorentního účtu?
Odkud budou čerpány peněžní prostředky na pravidelné v daných intervalech nutné vyrovnávání kontokorentu?
Také tento anonymní a rádoby alarmující komentář je zcela nepravdivý, protože obec nemá žádný kontokorentní
účet! Je otázkou, zda vůbec autor ví, co to vlastně kontokorent je. Přesná interpretace rozhodnutí zastupitelstva obce
byla rovněž zveřejněna v letním vydání Letkovských listů v článku nazvaném „Ještě několik vět k úvěru ve výši
35 000 000,- Kč“. Hned v samém úvodu se v něm uvádí, že se jedná o garantovanou částku „dlouhodobého investičního úvěru u KB, a.s.“. V článku je vysvětleno, že „smlouva 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 o jejím financování rozhodne.“ Jinými slovy – úvěr budoucí zastupitelstvo k ničemu nezavazuje, ale dává mu naopak možnost z něho podle potřeby a vlastního rozhodnutí čerpat. Opravdu nevím, co autory obou
těchto „komentářů“ vedlo k jejich napsání. Určitě by jim ale nebylo na škodu, kdyby se nad svými nepřesnými formulacemi (a možná i důvody, které je k tomu vedly) zamysleli.
(Rostislav Kotil)

Aktuality
Nový Z-BOX na parkovišti u OÚ Letkov
Od srpna letošního léta je na parkovišti k dispozici nový Z-BOX, kam si
můžete nechávat posílat zásilky z internetových nákupů. Postup je
jednoduchý.
1. Při objednání zásilky na vybraných e-shopech vyberte možnost
doručení na: zásilkovna box (Z-box)
2. Napište adresu Letkov, ul. Ke hřišti
3. Objednejte zásilku
4. Stáhněte si do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Zásilkovna, která je dostupná na sítích GooglePlay a Appstore
5. Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla, které jste zadávali při
vaší objednávce v E-shopu
6. Teď už jen vyčkejte na upozornění, které vám pošle aplikace, že je zásilka k vyzvednutí v Z-boxu
7. Při procházce Letkovem se zastavte u Zásilkovna boxu v ulici Ke hřišti
8. U BOXU otevřete aplikaci Zásilkovna a zvolte možnost „ otevřít schránku“
9. Schránka se vám automaticky otevře
10. Vyjměte zásilku, schránku zabouchněte a užijte si váš nákup!
Prosíme uživatele, aby si své zásilky vyzvedávali v nejkratším možném termínu a neblokovali kapacitu Z-BOXU.

Knihovna
Milí Letkovští,
ještě, než Vám popřeju krásné vánoční svátky, chtěla bych Vás pozvat do naší malé, ale velice příjemné knihovny,
kterou jsem převzala od zkušené paní Dagmar Kotilové. V novém roce bude knihovna
sloužit k zápůjčce knih z fondu Knihovny města Plzně, z vlastních knih i z knih, které
nám darovali další milovníci dobrého čtení. V plánu máme i spolupráci s místní mateřskou školou. Dětičky bychom chtěli předčítáním co nejvíc vést ke zvídavosti a objevování příběhů schovaných v knihách. Jak říkám, mně knížky prostě voní! Přijďte si také
přivonět každou středu od 15 do 18 hodin. Teď už Vám ale přeji Krásné Vánoce a
šťastný nový rok.
(Vaše nová knihovnice Mirka Macková)
Změna dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně dopravní obslužnosti části Letkov – V Podlesí. Od 12. 12. 2021 budou zrušeny
autobusové spoje do zastávek U Studánky a V Podlesí. Tyto linky autobusových spojů ale nadále zastavují U Zrcadla a v zastávce Náves. Spoje MHD – trolejbusy linky č.12 zůstávají bez změn.
(redakční rada)
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Sázíme budoucnost 2021
V listopadu byla dokončena výsadba druhé etapy listnatých stromů v ochranném pásmu vodního zdroj. Tentokrát
bylo vysazeno dalších 30 ks listnatých stromů, které byly vysazeny do prostoru mezi stávající porost a stromy
vysázené v první etapě. Na rozdíl od první etapy jsou do tohoto prostoru zasazeny ovocné druhy stromů a plocha tak

dostává charakter sadu. Zvyšuje se biodiverzita a druhová rozmanitost na přechodu obce do krajiny. Pro výsadbu
bylo zvoleno pět druhů ovocných dřevin, které budou schopné snést podmínky na tomto stanovišti - jabloně, hrušně,
třešně, višně a slivoně. Každý z druhů je zde zastoupen dvěma až třemi různými odrůdami s různou dobou dozrávání
ovoce. Každá z odrůd se vyskytuje ve dvou exemplářích, aby docházelo k co nejlepšímu opylování. Sortiment byl
vybírán tak, aby obsahoval alespoň některé staré tradiční odrůdy. Travnatý porost zůstane na ploše zachován. Je
jenom škoda, že opakující se zhoršení epidemické situace v souvislosti s COVID 19 neumožnilo plánované zapojení
veřejnosti, zejména dětí a mládeže, do vlastní výsadby stromů. V každém případě ale všech šedesát stromů bude růst
spolu s novou generací, která se v obci v posledních dvou letech narodila a vyrůstá.
(redakční rada)
Změny v odpadovém hospodářství obce na rok 2022 - Výsledek dotazníkového šetření o odpadech
V souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) připravuje zastupitelstvo nové obecně
závazné vyhlášky (OZV), které problematiku sběru a likvidace odpadů v obci řeší. V rámci přípravy nezbytných změn
dosavadního způsobu sběru a likvidace odpadů zahájilo vedení obce konzultace s reprezentanty spol. Rumpold Rokycany,s.r.o., porovnává zkušenosti s okolními obcemi, a také rozhodlo o rozeslání dotazníku s cílem získat co nejvíce
názorů a podnětů od co největšího počtu obyvatel obce. První z obou
vyhlášek OZV č. 3/2021 se podrobně zabývá stanovením obecního
systému odpadového hospodářství. OZV č. 4/2021 pak řeší výši poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a způsob jejich výběru. Letní dotazník se u velké části domácností setkal s pozitivním
ohlasem a my chceme při této příležitosti poděkovat všem z vás, kdo
jste dotazník vyplnili a vrátili na OÚ Letkov nebo reagovali
v elektronické verzi dotazníku. Celkem máme k dispozici 120 odpovědí,
což k počtu domácností i rozeslaných výtisků dotazníku je pro nás uspokojivý poměr. Na otázku, zda třídíte odpad,
přišlo 116 odpovědí ano a jen 3 respondenti přiznali, že odpad dosud netřídí. Současný stav s nakládáním odpadů v
obci vnímáte v 87 případech jako nedostačující a nepořádek u nádob tříděného odpadu zaznamenává 108 odpovídajících občanů jako problém. Z dotazníku dále vyplynulo, že si ale většina respondentů (71) nepřeje, aby měli nádoby na
tříděný odpad pod kontrolou u svého domu. Protože se domníváme, že by tato varianta byla nejefektivnějším řešením,
a protože 49 odpovědí bylo pro zavedení takového systému, domníváme se, že je jenom otázkou času, kdy si tato varianta získá většinu. Další připomínky v souvislosti s likvidací tříděných odpadů vyjadřovaly požadavek navýšení četnosti vývozu a také navýšení počtu nádob na tříděný odpad, zejména papír a plasty. Je značný zájem o přidání nových
sběrných míst a v několika případech také o změnu typu nádob.
Ohledně komunálního odpadu jsme naopak zaznamenaly několik
požadavků na snížení četnosti vývozu nádob s komunálním odpadem. V neposlední řadě několik respondentů požaduje prodloužení
otevírací doby u skládky velkoobjemového odpadu. Výbor pro pořádek a bezpečnost se výsledky dotazníkového šetření důkladně
zabýval a v reakci na nejčetnější námitky a připomínky zapracoval
příslušné návrhy do OZV č.3 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. V průběhu roku 2022 se tedy můžeme dočkat
několika změn v systému nakládání s odpady v naší obci. Malým
příspěvkem ze strany obecního úřadu bude pro každou domácnost trojice barevných tašek na tříděný odpad. Četnost
vývozu tříděného odpadu ze stávajících míst bude, na základě dodatku ke smlouvě se spol. Rumpold Rokycany,s.r.o.,
navýšena ze současného čtrnáctidenního na týdenní svoz. Zvažuje se zřízení dalších 2 míst pro nádoby na tříděný odpad (ul. Staroplzenecká – u kapličky a křiž. ul. Kyšická a Vrbová). Ke stávající kapacitě budou brzy přidány požadované výklopné kontejnery na plast a papír. Od prosince už ke stávajícím nádobám na TO přibyly také dvě nové nádoby
na drobné kovy (plechové obaly od nápojů, atp.). V průběhu příštího roku se připravuje také úprava místa pro sběr
velkoobjemového odpadu a dojde k prodloužení otvírací doby v jarních a letních měsících. Možná jste mnozí zaznamenali možnost zvolit si četnost vývozu své popelnice. Nicméně nový zákon o odpadech vyžaduje, aby bylo zajištěno
rovné postavení všech poplatníků za odpad, tedy aby sazba za jednotku (litr, kilogram) byla pro všechny stejná.
Z tohoto důvodu jsme nuceni ponechat jednotný systém vývozu komunálního odpadu pro všechny domácnosti, tedy 1x
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týdně a také jednotný poplatek pro všechny ve výši 600,- Kč. Pevně doufáme, že i tak uvedené změny přinesou větší
komfort a hezčí prostředí pro nás všechny.
(Tereza Holá, Lucie Kočandrlová)

Ohlédnutí za létem
Fitness park
Vystoupení skupiny Workout Kings Plzeň - dlouho odkládané pro nepřízeň počasí – opožděná, ale opravdu hezká
tečka za dvouletým úsilím vedení obce a především obětavým a neutuchajícím nadšením skupiny dobrovolníků, kteří
měli rozhodující podíl na vybudování hezkého prostředí v bezprostřední blízkosti letkovské vodní nádrže. Postupné

úpravy terénu a vlastní výstavby fitness parku, až po vystoupení trojice plzeňských atletů, je dobře zachyceno na
videozáznamu, který je k nahlédnutí na web.stránkách obce pod ikonkou Youtube.

Divadélko
"Jééé, divadlo, maminko půjdem!" Tuhle větu jsem slyšela, a myslím, že zazněla i v jiných rodinách, od
svých dětí hned, jak jsem přečetla z plakátu, že k nám zavítá divadlo. Představení bylo plánované na neděli
odpoledne, tak jsme vyrazili. Šli jsme včas, abychom si vybrali nejlepší místa a udělali jsme dobře, protože

během chvilky se sál zaplnil téměř do posledního místečka. Pohádka byla hraná ve dvou hercích a byla úžasně zpracovaná s pubertálními hláškami dnešní doby, takže my rodiče jsme se nasmáli jako nikdy :) Menším dětem některé
fráze z dialogů moc neříkaly, ale kulisy a převleky herců tento fakt dostatečně zalepily. Hlavní ponaučení hry, že doma je nám nejlépe a mají nás tam rádi a starají se o nás, pochopili všechny věkové kategorie. Po divadélku si ještě
posluchači zařádili, zatancovali a zasoutěžili na diskotéce našeho oblíbeného DJ Sýkory. Po dlouhé době jsme mohli
příjemně strávit nedělní odpoledne s našimi kamarády. Budeme se těšit na „snad“, nějaké příště :).
(Anna Ferdová)
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Nohejbalový turnaj
V polovině července se po roční pauze konal již tradiční nohejbalový turnaj. Letošního devátého ročníku se kvůli covidově nejisté době účastnilo pouze 8 týmů. I tak se ale turnaj vydařil. Panovala opět přátelská atmosféra a hráči se
mohli i tentokrát občerstvit v bufetu s osvědčenou obsluhou. Počasí hráčům přálo a herní systém byl upraven tak, aby

si každý tým i přes menší účast zahrál stejný počet zápasů jako obvykle. Z bojů vzešel vítězný plzeňský tým Tornádo,
který se turnaje účastní každoročně. Na další ročník se těší a větší diváckou účast by uvítali pořadatelé Petr Jíša a Jaroslav Zýka.
(Petr Jíša)

TJ Sokol Letkov
Poslední červencový den se k nám do Letkova sjeli futsalisté z celé republiky, aby se zúčastnili přeboru České obce
sokolské v malé kopané. 31. ročník tohoto turnaje se tradičně konal v kategoriích do 40 let a nad 40 let věku. Zápasy
se hrály na pouhých 12 minut a všechna utkání tak byla povětšinou velmi dramatická. Skupinu “mladých“ ovládl
československý tým Sklo a Střepy, který se po roční pauze vrátil na pozici mistra. Druhé místo získala FC Bedna 98
(hráči Pražských týmů). Třetí skončil bojovný domácí TJ Sokol Letkov, který neobdržel ani jednu branku, a to
především zásluhou brankáře Josefa Víta. Na turnaji jsme přivítali také nováčky FC Letymo a FC Buccaneers.

Ve skupině “dříve narozených“ si zajistil 1. místo SK Starý Plzenec, který se vrátil na turnaj do Letkova po 30ti
letech, a opět jej jako tehdy vyhrál. Druhé místo se ztrátou jednoho bodu bral domácí TJ Sokol Letkov. Po zlatém
hattricku si vybral kopec smůly v podobě nastřelených tyčí. Pohár za třetí místo obdržel FC Rabbit. Hra bez větších
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emocí (pouze tři žluté karty) byla především zásluhou zkušeného futsalového arbitra Miroslava Adamčíka, který
odřídil všechna utkání s velkým citem a nadhledem. Poháry od firmy JTF PARTNERSHIP přebrala první tři
mužstva z každé kategorie i nejlepší jednotlivci.
Kategorie do 40 let:
Kategorie nad 40 let:
1. Sklo a Střepy
1. SK Starý Plzenec
2. FC Bedna 98
2. TJ Sokol Letkov
3. TJ Sokol Letkov
3. FC Rabbit
Nejlepší hráč: Robin Fojtík (Sokol Čejkovice)
Nejlepší hráč: Radek Mádr (FC Rabbit)
Nejlepší brankář: Josef Vít (TJ Sokol Letkov)
Nejlepší brankář: Pavel Hrouda (SK Starý Plzenec).

Biatlonový závod mládeže
Uspořádat podobný typ závodu pro děti jsme v Sokolu plánovali již delší dobu. Z několika různých odvětví sportu
jsme nakonec vybrali v Čechách velice oblíbený biatlon. Pomohlo tomu zjištění, že jeden z našich členů jednoty byl
v mládí úspěšným závodníkem v tomto sportu v letní i zimní verzi. V neděli 19. září proběhl tedy nultý ročník letní

verze biatlonového závodu. Střelba ze vzduchovky a běh na 4 km se uskutečnil na hřišti TJ Sokola Letkov a v lese
Pytel. Na start se postavilo 17 závodníků, 7 kluků a 10 dívek v jedné společné kategorii ve věku 6-12 let. Mohlo by se
zdát, že věkový rozdíl bude pro ty mladší handicapem, ale ukázala se zkušenost pořadatelů, nevyzpytatelnost a krása
tohoto sportu. A proto jsme mohli v cíli - třeba Kristýně Kováříkové (6let) naměřit pátý nejrychlejší běžecký čas a po
součtu bodů se střelbou konečné 8.místo. Na stupně vítězů se postavili a své medaile převzali: 1. Tomáš Heller, 2.
Míša Bryndová, 3. Matěj Vlček. Pro značný zájem byla otevřena také startovní listina dospělých, kteří změřili své síly
na stejné trati.
(Michal Heller)

Soutěž lodních modelářů o pohár starosty
První srpnová sobota patřila v Letkově opět lodním modelářům. Klub lodních modelářů (KLoM Plzeň-Letkov) uspořádal další veřejnou soutěž, které se mohl zúčastnit kdokoli s pojízdnou maketou lodi. Závodu se zúčastnilo 37 závodníků, kteří se k nám sjeli ze všech koutů Čech. Nechyběla oblíbená dámská kategorie, která tento rok nastoupila na

startovní čáru v kostýmu vodnic. Putovní pohár opět odcestoval do Ledenic zásluhou juniora Matěje Sedmíka, který
během všech čtyř jízd neudělal jedinou chybu, a tudíž neměl konkurenci. Příští rok se budeme těšit opět ve stejném
termínu.
(Petr Jíša)

Václavská zábava
Poslední Václavskou zábavu v Letkově pořádal naposledy - pokud mi paměť
slouží - poslední pronajímatel již zaniklé hospody v Letkově před přibližně 4 lety.
Pokus kulturního výboru obce o obnovení této tradice nedopadl úplně podle našich
představ. Zda to bylo vinou koronavirové doby, či výběrem kapely, nebo
přítomností prodlouženého víkendu lze diskutovat. Sešlo se totiž pouze 25 platících
účastníků. Nic moc. Přesto kapela TO-JA dělala co bylo v jejích silách a hrála jeden
taneční popový hit za druhým. I přes komorní postředí se účastníci akce velmi dobře bavili až do pozdních nočních
hodin.
(Tomáš Krystl)
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SDH Letkov
Mladí hasiči
Podzimní část roku je u hasičat velmi pestrá. V září se opět rozjela PŘÍPRAVKA pro děti od 4-6 let. V současné době
ji pravidelně každé úterý navštěvuje 8 dětí, se kterými děláme sportovní průpravu, seznamují se s hasičinou, učí se
uzlíky, topografii a mnoho dalších užitečných dovedností. Je radost sledovat, s jakým nadšením děti k práci přistupují
a věřím, že jednou půjdou ve šlépějích svých starších kolegů. Pro starší děti je podzim plný soutěžení. V září jsme se

zúčastnili dvou požárních útoků. První byl Junior cup v Plzni za NC Plaza. V novém prostředí na asfaltovém povrchu
se dařilo oběma našim družstvům. Starší přemožitele nenašli a zaslouženě zvítězili, mladším vítězství uniklo až posledním pokusem Všerub a brali krásné 2. místo. Na druhé útoky jsme jeli do Nezvěstic, tentokrát pouze se starším
družstvem. Přestože předvedli krásný požární útok s časem 16:66 s, stačilo to pouze na 4. místo. Nicméně tímto výkonem si zajistili 1.místo v okrskové lize Plameňák, ve které mladší, i přes neúčast v Nezvěsticích, skončili na 3.místě.
V sobotu 2. října jsme soutěží v Hromnicích zahájili novou sezonu 2021/2022. Tuhle soutěž jsme pojali jako ostrý
trénink na Plamen pro nové děti, proto šlo hlavně o zkušenosti a ne výsledek.
O týden později jsme vyrazili nabyté zkušenosti zúročit na podzimní kolo hry Plamen do Dnešic. Starším se nevedlo
úplně podle představ, kdy na ZPV obsadili 4.místo a na Štafetě požárních dvojic byli sedmí, což znamená průběžné
5.místo před jarním kolem. Zato mladší předvedli excelentní výkon, obě disciplíny suverénně vyhráli a do jarního kola
půjdou z prvního místa! Třetí říjnovou sobotu jsme jeli na ligovou soutěž do Blovic. Mladší opět nezaváhali a opět
slavili příčku nejvyšší, starší se trochu trápili a bylo z toho 12.místo (z 29.). Poslední letošní soutěž bylo noční Nevřeňské bloudění, které vyšlo na stejný termín jako naše strašidelná stezka. A tak jsme vyrazili na trať mezi posledními, mladší dokonce o 2 hodiny déle než ostatní družstva této kategorie (ve 22.10h) a přesto všem ukázali, kdo je nejlepší a potřetí v řadě zvítězili. Starší tentokrát nezůstali moc pozadu a brali krásné 2.místo.
Práce s kolektivem MH není jen o trénování a soutěžení, ale je třeba se i vzdělávat. A tak si vedoucí kolektivu MH
Věra Drnková na víkendovém školení ve Žďáru nad Sázavou 12.-14.11. zvýšila kvalifikaci na nejvyšší možný stupeň
I. a rozšířila tak počet „jedničkářů“ v našem okrese na pět.
(Věra Drnková)
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Dorost
V létě proběhl Český pohár v běhu na 100m s překážkami. Za náš tým závodili Tadeáš Voříšek, Andrea Šmolíková a
David Drnek. První kolo bylo v Ostravě (Tadeáš 3., David 11.), druhé kolo v
Praze (Tadeáš 2., Andrea 15., David 11.), třetí kolo v Třebíči (Tadeáš 2., David
6.), čtvrté kolo v Bludově (Tadeáš 2., Andrea 30., David 5.) a poslední kolo
proběhlo v Kamenci u Poličky (David 6.). V celkovém pořadí se umístil Tadeáš Voříšek na skvělém 2. místě v kategorii mladších dorostenců, Andrea
Šmolíková na 33.místě v mladších dorostenkách a David Drnek na 7.místě
v kategorii starších dorostenců. Český pohár byl zároveň kvalifikací na MČR
mužů v běhu na 100 m s překážkami, kam se David nominoval krásným
21.místem (muži + starší dorost). MČR proběhlo 21.8. v Ostravě, kde David
zůstal kvůli zranění daleko za svým očekáváním (52.místo). V neděli 22.8. se konalo v Širokém dole MČR ve výstupu
na cvičnou věž. Zde jsme měli přihlášené dva závodníky, a to Tadeáše Voříška (ml. dorost) a Davida Drnka (st. dorost). Tadeáš vybojoval pěkné 5.místo, David bohužel kvůli zranění ze stovek nenastoupil. David se zapojil i do seriálu Jihočeských stovek. V Lišově bral 2.místo a v Borovanech zvítězil v kategorii starších dorostenců. (Věra Drnková)
Mistrovství světa 2021 v Čakovci (Chorvatsko)
V sestavě družstva České republiky nastoupil Tadeáš VOŘÍŠEK, člen letkovského Kroužku mladých hasičů SDH
Letkov, žák osmé třídy ZŠ Starý Plzenec - jehož velkou láskou je požární sport. Kroužek
mladých hasičů navštěvuje od 1. třídy a požární sport ho chytil za srdíčko o pár let později. V sezoně 2020 si svými úspěchy vybojoval nominaci do výběru dorostenecké reprezentace ČR, kde uspěl a v srpnu 2021 se tak mohl zúčastnit mistrovství světa v chorvatském Čakovci. V celkovém hodnocení si čeští dorostenci vybojovali druhé místo. Tadeáš
považuje za největší úspěch sezony nejen MS, ale také 2. místo v Českém poháru (Ostrava 3. místo, Praha 2. místo, Třebíč 2. místo, Bludov 3. místo) či účast na MČR dorostu
jednotlivců (7. místo) a MČR ve výstupu na cvičnou věž (5. místo). Osobní rekord v běhu na 100 metrů překážek i ve
výstupu na cvičnou věž si přivezl z Chorvatska a mají hodnotu 18:81 s a 8:05 s.

(redakční rada)

Letní příměstský tábor
V červenci proběhl druhý ročník příměstského tábora. Letos ho navštěvovalo 15 dětí ve věku od 6 -15ti let pod
vedením Věry Drnkové a za pomoci dorostenců Viky Ježíkové, Kiki Hoblíkové,
Dominika Lukáše, Tobiase Součka, Davida a Pavla Drnka. Celý týden se nesl ve
sportovně – naučném duchu a každý den měl jinou náplň. První den byly
seznamovací hry a týmové soutěže. Druhý den se konal turnaj ve cvrnkání kuliček
a seznámení se s hasičskými disciplínami, včetně jejich vyzkoušení. A za odměnu
se děti projely po nádrži na kánoi. Třetí den si děti pod skvělým vedením Lucky
Kočandrlové zopakovaly první pomoc v anglickém jazyce a naučily se poskytnout
pomoc při některých zraněních. Získané dovednosti pak uplatnily na simulovaných stanovištích cestou do lesa, kde na
závěr postavily domečky pro skřítky. Čtvrtý den se střílelo z luku, foukačky a vzduchovky, což děti moc baví. A také
se v mezičase kreslily putovní kamínky a odpoledne se šlo do lesa na borůvky. Poslední den nám přivezl Tomáš
Drnek novou hasičskou cisternu z Kyšic, což si všichni moc užili. Děti ji celou prolezly, vyzkoušely všechno, co umí
a samozřejmě největší lákadlo bylo vodní dělo. Po celou dobu tábora sbíraly děti táborové penízky, které na závěr
vyměnily za nejenom sladké odměny.
(Věra Drnková)

Konec prázdnin s hasiči
Poslední srpnovou sobotu proběhla tradiční akce „Konec prázdnin s hasiči“. Dopoledne změřili síly jednotlivci z řad
mladých hasičů v disciplíně běh na 60 m s překážkami v prvním ročníku soutěže „Letkovské šedesátky“. Závodit
přijelo přes dvacet jednotlivců v pěti kategoriích. Bohužel průtrž mračen nám umožnila odběhnout pouze první pokus
a poté byla soutěž vzhledem k nezpůsobilé trati ukončena. Odpoledne se počasí umoudřilo a mohla proběhnout
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„pouť“ . Pro děti byl připraven malý řetízák, nafukovací skluzavka, malování na obličej, střelnice a kartička na plnění
úkolů jako střelba z luku, kop na panáka, hod na opici aj. Po splnění úkolů si děti mohly kartičku vyměnit za balíček
od firmy ASP Group. Večer k tanci i poslechu hrála osvědčená skupina Podvraťáci. Všechny atrakce byly pro
účastníky zdarma, veškeré náklady byly financovány z prostředků SDH Letkov.
(Věra Drnková)

Z činnosti SDH
Čištění břehu vodní nádrže

Náletové dřeviny z betonové hráze vodní nádrže letos odstranila skupina dobrovolníků pod vedením Tomáše Drnka

Strašidelná stezka
V sobotu 6. 11.2021 členové SDH Letkov uspořádali Strašidelnou stezku po lese v okolí Letkova.Po roční pauze kvůli
pandemii se podařilo akci naplánovat a uskutečnit. O to více úsilí vložili
členové do těchto příprav, a ke spokojenosti všech se zdařilo, a akce mohla
začít. Strašidelná stezka začínala u podzimně vyzdobeného stánku, který se
nacházel u požární nádrže a byl připraven přijmout natěšené návštěvníky.
Začátek byl v 18:00 hodin a již první nedočkavci byli na startu o půl hodiny
dříve. Po příchodu do stánku se účastníci zaregistrovali a obdrželi kartičku. Po
splnění strašidelných úkolů dostaly děti na kartičku vždy razítko. Stánek
obsluhovali členové SDH v kostýmech. Pro dospělé byl připravený svařák a pro
děti teplý čarodějný lektvar, k zakousnutí grilované klobásy, domácí cukroví a
jiné pochoutky. Čekání na stezku odvahy si děti krátily malováním omalovánek a diskotékou. Vše bylo podtrženo
promítáním duchů na plátno, aby se všichni navnadili na strašidelnou stezku. Stezka se skládala ze šesti hlavních
stanovišť, kde na děti čekala různá strašidelná překvapení, například: Čarodějnice, Hejkalové, Zombie, Duchové,
Hřbitov a Popraviště. Strašení se ujali členové SDH, kteří dokázali jak postrašit, tak potěšit oko dětí i dospělých.
Stezka končila u Popraviště, odkud šli návštěvníci zpět na začátek. Po ukázání orazítkovaných kartiček si děti
vyzvedly odměnu, kterou si samozřejmě plně zasloužily za to, že byly tak statečné a prošly strašidelný les plný
nástrah. Pro nás pořadatele jsou největší odměnou kladná hodnocení od lidí, kteří se přišli podívat a udělat si
procházku po lese. Závěrem bych chtěl všem poděkovat za skvělé přípravy jak stánku, tak i všech strašidelných
stanovišť. Těším se na další akci, kterou zase společnými silami naplánujeme, připravíme a uskutečníme.
(Michal Fait)

Stezka pohledem účastníků
Tak jsme se konečně dočkali......strašidelné stezky. Vybavili jsme se všelijakými světýlky a lampióny a vyrazili jsme k
rybníku, kde všechno začínalo. Když jsme dorazili na místo, žasli jsme nad téměř nekonečnou frontou nadšených dětí
čekajících na zápis svého týmu do pořadové listiny. Každý tým vyrážel v určitý čas, abychom se trochu rozptýlili po
celé délce naplánované trasy. Čekání bylo dlouhé, ale mohli jsme si jej zkrátit připraveným čarodějnickým občerstvením, malováním obrázků nebo tancem. Celá stezka byla rozdělena na několik, místy i dosti hrůzostrašných stanovišť,
kdy jsme se báli i my rodiče. Na každém zastavení plnily vystrašené děti jednoduché úkoly, za jejichž splnění dostávaly razítka, která na konci cesty zúročily sladkou odměnou. Dokonalý haloweenský efekt umocnila tma a přechod přes
les. Jednotlivé zastávky byly dokonale tematicky zpracované (upíři, popraviště, hřbitov) a kostýmy účinkujících byly
fantastické. Dušičkovou trasu jsme si báječně užili a moc děkujeme všem, kteří věnovali čas i prostředky této dechberoucí akci.
(Anna Ferdová)
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Ráda bych poděkovala všem organizátorům akce za naprosto parádní zážitek pro celou naši rodinu. Před zahájením
trasy se děti krásně vyřádily s kamarády na „diskotéce“, pyšně vybarvily několik obrázků a všichni jsme se posilnili
horkou dobrotou na cestu. Musím obzvlášť všem poděkovat za to, jak citlivě a přeci zábavně a lehce strašidelně přistupovali k dětem. Je úžasné, kolik lidí se do akce zapojilo, jak byla stanoviště nachystána a jaké dobrodružství jsme
mohli všichni zažít. Kdy se nám může poštěstit vidět v jeden večer tolik kouzelných postav i bubáků, nenechat se sežrat psem ani upírem a na závěr utéct z popraviště živí a zdraví? Takže ještě jednou díky moc a doufáme, že příští rok
se budeme moci zase krásně bát.
(Martina Weberová)

Zprávy z mateřské školy
Slovo ředitelky
Zdá se mi neuvěřitelné, že naše mateřská škola v září zahájila už pátý rok provozu. Není to přeci tak dávno, kdy
proběhlo slavnostní otevření a přivítali jsme prvních 18 dětiček. Za tuto dobu se v MŠ spoustu věcí změnilo, věřím, že
ke spokojenosti všech zúčastněných. Školka rozšířila kapacitu, v současné době je zapsáno 37 dětí, daří se vylepšovat
vybavení tříd i zahrady, škola rozšiřuje spolupráci s okolními školami i s poradenskými zařízeními.

v červnu se s naší mateřskou školkou rozloučilo dalších 11 předškoláků

Skvělou práci odvádějí všichni pedagogové a jsem moc ráda, že mají chuť neustále na sobě pracovat a vzdělávat se,
aby dokázali kvalitně reagovat na vše, co doba přináší. Letos v červnu jsme se rozloučily s 11-ti předškoláky. Celkem
jsme za uplynulé 4 roky připravily do školy už 23 dětí. V tomto školním roce připravujeme do 1.třídy 16 dětí.
S vybavením zahrady nám velmi pomohl pan Procházka a pan Čechura, kterým za postavení základů a dovezení
zahradního domku moc děkuji. Dále bych chtěla poděkovat panu Dolejšovi za finanční dar školce, za který plánujeme
pořídit další prvky na školní zahradu. Ve školním roce 2021/22 jsme přivítaly v naší školce 13 nových dětí, 11
nejmenších a dva předškoláčky. Prvních čtrnáct dní jsme se věnovaly hlavně adaptaci nových dětí a seznámení

s chodem školky, v druhé polovině září se naše společná práce s dětmi začala zaměřovat na aktivity, které jsou
v souladu s kalendářem přírody. Již tradičně nám školku vyzdobili skřítkové Podzimníčci, které vytvořili rodiče se
svými dětmi. Je skvělé sledovat, jak jsou společná díla každým rokem nápaditější a krásnější. Ve spolupráci se
spolkem Ametyst jsme připravily projektový den „Kniha stromů“, a na rozdíl od loňského podzimu jsme stihly
uspořádat Halloweenské odpoledne a druhý den si s dětmi zadovádět v kostýmech. Do školky za námi přijelo divadlo
Hra a my si zase udělali výlet za divadlem Nána do božkovské školy. Než další aktivity přerušilo opětovné zhoršení
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epidemiologické situace, měly naše nejstarší děti možnost přivítat v kulturním domě nově narozené občánky.
Nepodařilo se, bohužel stejně jako vloni, setkání s dříve narozenými, ani zpívání u vánočního stromu, proto jsme se
rozhodly začátek adventu rodičům zprostředkovat alespoň natočením videa, kde rozsvěcujeme s dětmi stromek na
zahradě MŠ. Stále je ale na čem pracovat a kam se posouvat. Jedním z velmi důležitých úkolů je zajistit
v následujících letech dostatek míst pro všechny děti trvale bydlící v Letkově a spádovou základní školu pro
pokračující vzdělávání našich předškoláků. Společně se zástupci obce monitorujeme počet nových občánků a hledáme
nejlepší řešení v otázce spádovosti. Kvůli bezpečnosti bych si moc přála, aby byly co nejdříve, alespoň v nejbližším
okolí školky, vybudovány chodníky. Vynasnažím se, aby se všechny plány podařilo zrealizovat, a školka se tak stala
pro všechny rodiče a děti dostupná i bezpečná. V nadcházejícím kalendářním roce přeji všem hlavně zdraví, rodičům
šťastné děti a dětem šťastné rodiče. Krásné Vánoce.
(Gabriela Synková)

Názory rodičů
Již čtvrtým rokem patří MŠ Letkov do života naší rodiny a já tyto řádky píšu už potřetí. A tak přemýšlím, co napsat
nového. Ono totiž platí pořád to stejné: děti naši školku milují a vždy se do ní těší, a jsem přesvědčená, že to je
zásluhou skvělé paní ředitelky a úžasných učitelek, které děti pouze nehlídají, ale opravdu se jim věnují. Takže
nebudu psát o divadlech, plavání, pečení perníčků, přespání ve školce, ale ani o nepříjemných covid-uzavírkách
školky. Místo toho si tentokrát postesknu, které 2 věci mi chybí k tomu, aby ten život s malými dětmi tady v Letkově
byl dokonalý. Tou první jsou chodníky. Dovedu si představit, jak jsou paní učitelky při každé procházce s dětmi
nervózní, a sama se opravdu bojím, aby se někdy nějaké neštěstí nestalo. Druhou věcí je nedostatečná kapacita školky.
Při letošním zápisu se hlásilo 24 dětí a 11 muselo být odmítnuto. A nejednalo se pouze o děti, které dovrší věku 3 let
až na jaře, ale také děti říjnové, jejichž maminky tak musely návrat do práce o rok odložit anebo si platit školku
soukromou. No a vzhledem ke stále probíhající výstavbě v obci a faktu, že se téměř vždy jedná o mladé rodiny, se
obávám, že se tento problém bude v následujících letech ještě zhoršovat. Je těžké volit slova a já se nechci nikoho
dotknout; vím, že komunikace s úřady je věc nelehká; ale zároveň věřím, že je nás tu mnoho spoluobčanů, kterých se
problém dotýká a v případě potřeby rádi přiložíme ruku k dílu.
(Michaela Šeborová)

Ráda bych se podělila o zkušenost se školkou v Letkově. Jsem velmi spokojená s celým týmem působícím ve školce.
Dětem se maximálně věnují a vzdělávají je. Děti se do školky těší. Z mého pohledu je školka velmi aktivní. Jediné, co
bych vytkla, ale není to určitě chyba školky, je bezpečnost v okolí. Chybí chodník od školky směrem k návsi. Opravdu
obdivuji paní učitelky, když chodí s dětmi na procházky právě tímto směrem… Jiným to vlastně ani nejde. Tímto bych
chtěla poprosit o možné řešení do budoucna… Jde o zdraví a bezpečí našich dětí.
(Petra Pavelcová)
Tuhle fantastickou školku navštěvují naše dvě děti - syn Vašík (3roky) a dcera Agátka (6let). Oba prvním rokem a
dcera zároveň bohužel posledním, protože jsme se do Letkova přistěhovali teprve nedávno. Dětičky si to ve školce
přímo zamilovaly! Vašík jako čerstvý tříleťáček to zvládá skvěle. Teď mě jen mrzí, že takový úžasný nástup do školky

12

neměla kdysi i Agátka. Do školky v předchozích letech chodila jen z povinnosti a bez radosti. A i když si myslím, že
to byla celkem fajn školka…tak s tím, co jsme měli možnost poznat letos v září tady v Letkově, se to v žádném
případě nedá srovnat! Až díky úžasnému přístupu paní učitelek, které zařídily Agátce naprosto dokonalý nástup do
zajetého kolektivu… se podařilo (co se školky týče) udělat ji a zároveň i nás šťastnými. Protože je to obrovská radost
vidět dceru, jak se neskutečně těší do školky. A také vidět tu neskutečnou změnu v tom, jak najednou umí být
společenská a komunikativní…vidět ji, jak se s chutí zapojuje do všech aktivit…že si našla nové kamarády…a zkrátka
vidět jak si to konečně všechno moc užívá! Jak nadšeně doma vypráví zážitky ze školky. Často říká nové poznatky,
které ji paní učitelky naučily… Troufám si říct, že je z ní úplně jiná holčička, kterou dny ve školce naplňují…a už jen
nečeká v rohu, až si ji maminka vyzvedne. A za to VDĚČÍME a ze srdce DĚKUJEME všem ženám, které v téhle
báječné školce pracují!!! Naštěstí Vašík ještě bude mít možnost nějaký ten rok tuhle školku a ty nejlepší paní učitelky
navštěvovat.
(Lucie Suchá)

Vítání občánků
Každé narozené děťátko si zaslouží slavnostní přivítání na tento svět. Kromě nejbližších je to i naší milou záležitostí.
V pátek 15.10.2021 bylo ctí Obecního úřadu Letkov přivítat v sále kulturního domu 24 dětiček. Počet to byl rekordní,
a to hlavně z důvodu vynechání loňského ročníku, který se nemohl uskutečnit z důvodu celorepublikově platných
omezení v souvislosti s pandemií COVID 19. Každý přivítaný občánek byl zapsán do Kroniky nově narozených dětí
v naší obci a na památku obdržel malý dárek. Slavnostního obřadu se zúčastnili kromě rodičů i sourozenci a prarodiče.

Krásnou atmosféru navodilo hned v úvodu vystoupení naší mateřské školy. Děti zazpívaly krásné písničky pod
vedením paní učitelky Luci Vávrové. Není to tak dávno, co právě ony byly v náručích svých rodičů, a vítání patřilo
jim.
(Tereza Holá)

Letkovské promítání
Dne 14.11.2021 se v sále KD Letkov konalo Letkovské promítání. Akce probíhala
v odpoledních hodinách, během kterých si děti mohly vytvořit svůj lampion. Každý
dostal lampion, na který mohl namalovat cokoli, co ho jen napadlo. Pro děti i jejich
rodiče jsme měli připravené občerstvení v podobě různých limonád, čerstvě vyrobeného
popcornu a cukrové vaty a nějakou zeleninu a ovoce pro přeslazené jazýčky. Pro děti,
které byly rychle hotové s lampiony, jsme měli připravenou malou diskotéku doplněnou
o různé hry. Pak už zbývalo jen samotné promítání. Promítali jsme film Strašidla od
Zdeňka Trošky, což se ukázalo, že bylo pro mladší účastníky až moc dlouhé. Původně plánovaný lampionový průvod
se bohužel kvůli upršenému počasí neuskutečnil. Věříme, že si ho každý užil aspoň po cestě domů. (Viktorie Ježíková)

V Pohodě je pohoda
Léto a podzim v Pohodě
Léto v Pohodě bylo ve znamení dětských příměstských kempů (tenisové, taneční, aerobikové, hokejové aj.) a
rodinných dovolených. Všechna letní sportoviště byla k dispozici místním sportovcům a nechybělo ani letní osvěžení
na terase až do chladnějších podzimních dnů. Letní dny jsme letos poprvé zpříjemnili živou hudbou na jezírku v
podání začínajícího umělce Patrika Stoupy, který má přezdívku "mladší bratr letošního českého slavíka Marka
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Ztraceného". Jako každé léto jsme pro vás několikrát grilovali. V říjnu proběhlo další představení NA STOJÁKA s
výbornou trojicí Iva Pazderková, Arnošt Frauenberg a Daniel Čech. Tento komediální večer je již zaběhnutý a opět

nezklamal. Milovníky dobrého jídla a vína jsme přivítali na klasických Svatomartinských hodech, kde jste mohli
ochutnat tradiční husí stehýnka s variací knedlíků a dva druhy zelí. Během podzimu byla pro tenisové sportovce v
provozu tenisová hala. A po celý zimní čas probíhají pravidelné hodiny cvičení BOSU, Pilates a Jógy. V zimním
období dále můžete navštívit naše wellness a fitness. Vše dle aktuálně platných nařízení. Vánoční svátky a konec roku
bude ve znamení pohody a odpočinku, a rádi vás přivítáme v omezené otevírací době. Také vám rádi poradíme s
výběrem dárkového poukazu dle přání, který můžete zakoupit na recepci i online na našich
www.sportpenzionpohoda.cz. Již teď pro vás připravujeme akce na rok 2022...divadelní představení, bál aj… Další
ročník Pohodového bálu se bude konat v sobotu 19. 2. 2022. Aktuálně rozšiřujeme náš tým a hledáme recepční,
servírku na HPP, VPP nebo DPP. Dále pak brigádníky na akce, vhodné i pro studenty. Budeme rádi za vaše
doporučení. Každý den se na vás těšíme od 11 hod. s naším oblíbeným poledním menu.
Děkujeme všem, kdo nás podporujete v této těžší době, a přejeme všem pohodu a hlavně zdraví v novém roce 2022.
(Petra Kraftová)
Z dopisů našich čtenářů
Vážení občané Letkova,
do obce jsem se přistěhoval 7. 12. 1963 do rodinného domku č.p. 52 po naší svatbě s Maruškou Salcmanovou. Protože
dům nebyl uspořádán pro dvě rodiny, byla nutná jeho vnitřní rekonstrukce, kterou jsme spolu
s tchánem převážně svépomocí provedli. Zavedl jsem do domu vodu, topení, kanalizaci a posléze i
plyn. Do dění obce jsem se zapojil např. u hasičů a chovatelů. Několik volebních období jsem byl
také členem stavební komise. S přestávkami jsme spolu s manželkou 15 let vedli místní hostinec. Od
roku 1987 do roku 2020 jsem se loučil s občany Letkova, kteří odešli na věčnost, zvoněním v naší
kapličce. Od roku 1964 jsem se věnoval mojí velké vášni, a to myslivosti a chovu loveckých psů, ve
kterých jsem šířil dobré jméno naší obce. Zúčastnil jsem se nejvyšších zkoušek v republice se svým
psem Alanem v jeho plemeni. Moje fena Asta vyhrála 4x druhé místo v klubové výstavě a ve třech
zkouškách výkonu. Ulovil jsem v květnu 1973 i prvního divočáka v katastru obce. Rodinný domek č.p. 52, který
vlastnila moje manželka spolu s její matkou se rozhodly věnovat mojí dceři Daně, která ho posléze darovala svojí
dceři Kateřině. Po této změně majitelů se nám v domě s manželkou nežilo příliš dobře, a tak jsem se po její náhlé smrti
rozhodl raději odstěhovat. Musím však říci, že v obci Letkov jsem prožil jedno z nejlepších období ve svém životě.
V obci jsem byl velmi šťasten, protože je to velmi dobré místo pro život. Zároveň se omlouvám všem občanům obce, se
kterými jsem měl kdy nějaký problém a žádám je o odpuštění. Já už jsem vše odpustil. Budete-li pořádat v obci nějaké
akce, zejména pro dříve narozené, rád se jejich zúčastním, budu-li pozván.
(bývalý obyvatel obce Josef Kantner)
Můj domov Letkov
Jsem rodilá Plzeňačka. Přesto jsem se v roce 2015 s tehdejším partnerem, jeho synem a mými dvěma dcerami Berenikou a Viktorií přestěhovala do domu ve staré části Letkova, který jsme předtím společně vybrali, koupili a rekonstruovali. Vztah skončil rozchodem, takže jsme se musely z domu i s dcerami odstěhovat. Ale nezůstaly jsme v Letkově samy. Našla jsem partu opravdových kamarádů, které musím jmenovat – Terka, Ondra, Míša a Ondrášek Holých, Blanka, Michal, Kristýnka a Kačka Hoblíkovi, Verča, Gustík a Janička Varačkovi, Věrka, Tomáš, David a Pavel Drnkovi,
Jitka a Honza Lukášovi, ale i přátelských sousedů jako paní Kratochvílová se synem Tomášem, Jitka Čechurová
s rodiči, Jana Jamrichová (spolužačka ze ZŠ, od které jsem znala Letkov z vyprávění, protože sem často jezdila za
babičkou) a plno dalších skvělých lidí v úžasné obci. Jsou to lidé, na které je spolehnutí, s kterými ráda trávím volný
čas, kteří nám nezištně moc pomohli při stěhování, lidé, na které se vždy můžu obrátit se svými starostmi i radostmi.
Mladší dcera se tu zamilovala, má tu kamarádku, s kterou jsou jako dvojčata, stala se hasičkou, pomáhá s přípravou
hasičat, zapojuje se do akcí pořádaných hasiči, jako Strašidelná stezka, Konec prázdnin, Plavidla…s organizací Mi-
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kuláše. Hraje s místními volejbal, já chodím cvičit, zúčastňujeme se Letkovského bruslení a všech dalších aktivit pořádaných obcí či Sokolem Letkov, jako jsou zábavy, sousedské akce, sportovní zápasy a soutěže. Jsme tu doma a šťastné!
Minulý rok jsme strávily hledáním nového bydlení v Letkově. Oslovila jsem mnoho místních majitelů domů a pozemků
ústně i písemně. Kromě odmítnutí jsem od mnohých získala různé rady, doporučení, slíbenou pomoc do budoucna, a
nakonec i to nejdůležitější pronájem bytu v nové bytovce p. Cvrčka. Ten poznal, že bychom v Plzni (i když ji mám stále
ráda) uhynuly a zachránil nás. Letkov je pro mě opravdový domov se vším, s lidmi, aktivitami, prostředím, přírodou. I
nyní mám slzy na krajíčku z dojetí, když mě v srpnu na zábavě po tradičním fotbalovém turnaji p. Fiala (předseda
Sokola) pozval na panáka, a když jsem se zeptala, čím jsem si to zasloužila, odpověděl: „Protože jsi Letkovská!“
(Jana Ježíková)

Čtení z kroniky obce Letkov
Živnostníci v obci Letkov v letech 1879-1930
Obchod
První obchod v Letkově zavedla Barbora Sejčková v r.1879 v čísle 19. Prodávala smíšené zboží bez látek. Pro stáří
toho nechala v roce 1882. Druhý obchod zavedla Kateřina Eretová z Tymákova, ale obchod provozovala jen 1 rok.
Krámek byl „U Jandíků“ v č.p.35. V témže čísle vedl obchod jakýsi Majšl z Plzence asi do roku 1888. Od roku 1889
vedla obchod v Letkově Kateřina Rajzlová. V roce 1919 předala obchod své dceři Marii Rajzlové, která obchod
přestěhovala do č.34. V roce 1926 byl Čsl. soc. dem. stranou tento obchod přestavěn na konsum. V roce 1929 byl
vystaven pro konsum domek č.71 a svěřený do nájmu prodavačkám.
Hostinec
Nejstarší známá hospoda je „U Forejtů“ později „U Salcmanů“ v č.13. Byla to chalupa, která se nelišila od ostatních
v obci. Pořádaly se zde tancovačky, pouťové zábavy, posvícení a masopusty.
V roce 1902 vystavěl Matouš Ženíšek v Letkově na svém pozemku hostinec „U České lípy“ a daroval svým dětem:
Josefovi, Alžbětě a Jaroslavovi. Na hostinci bylo v průběhu let několik nájemců, až jej majitelé v roce 1928 prodali
Václavu Šikovi z Letkova.
Ostatní menší živnosti
Řezníků obyvatelé Letkova nepotřebovali. Maso bylo jen o pouti, posvícení a svátcích. To se zabilo doma nějaké tele,
ovce, husy a drůbež. Jindy se jedlo jídlo většinou bez masa. Teprve v roce 1912, současně při pohostinství, začal
řezničiti vyučený řezník Václav Salcman v hostinci „U Salcmanů“. První švec byl v Letkově Josef Návara z Ejpovic.
Dílnu měl v č.5. Druhý švec byl Josef Šnebergr. Pro obyvatele šil jen pantofle a opravoval obuv. Boty nebo střevíce se
neodvážil šíti. Do Letkova se později přistěhovali i jiní ševci jako: Jan Synáč, Antonín Beneš, Karel Pešek, ale
řemeslo provozovali jen nějaký čas a věnovali se i jinému zaměstnání.
Truhlářství začal v Letkově v novější době provozovat v r.1924 Ladislav Jonák, který se zde také usadil. V roce 1930
již zaměstnával i dělníky.
V obci v tomto období působili v menším živnostníci, jako švadlena, kovář, tesař, zedník a zámečník.
(z kroniky vybral Michal Heller)

Na co se můžeme těšit … ?
… no přece na Vánoce J
Na Štědrý den si opět můžete přijít pro Betlémské světlo – do kapličky na návsi od 11:00 – 17:00 hodin.
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Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem přispěvatelům.
Děkujeme za zajištění tisku tohoto vydání Letkovských listů spol. RK Pubec, s.r.o.
Redakce:
Tereza Holá
Rostislav Kotil
Lucie Vávrová
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