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Vážení a milí čtenáři,
končí rok, v němž se pro každého z nás jistě událo plno důležitých věcí. Někdy veselých a příjemných, někdy méně
příjemných a možná i nepříjemných. Takový už je život. Já chci ale v úvodu tohoto vydání Letkovských listů připomenout jen ty
události, které mi dělaly radost, které snad potěšily i většinu z vás a které jsou dle mého názoru důležité pro nás všechny. Jestli
jsem vloni v tuto dobu a na tomto místě vzpomněl drobné letkovské proměny, pak se dnes nemohu ubránit tomu, abych prohlásil
letošní proměny za velké a velice významné.
V průběhu letošního roku se podařilo realizovat několik dlouhodobě připravovaných akcí, jejichž dokončení přispělo jak
ke zlepšení celkového vzhledu obce, tak také výrazně zhodnotilo nemovitý majetek obce. Dokončení opravy místní komunikace na
návsi bezpochyby přispělo jak ke zlepšení celkového vzhledu historického středu obce, tak také ke zlepšení podmínek pro
bezpečnou chůzi a jízdu. Důležitou změnou bylo i dokončení propustku Božkovského potoka a terénních úprav jeho
bezprostředního okolí. Dílo je také důležitou součástí připravované rekonstrukce ulice Lísková a s tím související nové křižovatky
s ulicí Kyšická. Oprava hasičské zbrojnice a zateplení budovy obecního úřadu výrazně přispěly ke zhodnocení majetku obce a v
případě budovy obecního úřadu i k úspoře finančních prostředků za energie. Nově vybavená klubovna v "hasičárně" se stala
místem pro pravidelnou přípravu letkovských mladých hasičů a jak se ukázalo při nedávných volbách, bude pro svůj bezbariérový
přístup vhodným místem i pro zřizování volební místnosti.
Tou pomyslnou třešničkou na dortu je z mého pohledu rozsáhlá rekonstrukce největší z obecních budov - budovy bývalé
školy a vybudování mateřské školy. Nikterak neskrývám svoje nadšení z toho, že se dílo, které jsme ve vedení obce připravovali od
roku 2011, podařilo letos dokončit a tak do značné míry zlepšit podmínky pro život mladých rodin s dětmi. Vždyť v naší obci žije
více než 30 dětí předškolního věku a z hlediska průměrného věku čtyřiceti let jsme obcí mladou a v nejlepších letech. Že se dětem
v nové mateřské školce líbí a že se už hodně naučily, o tom jsme se mohli před několika málo dny přesvědčit při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu na návsi.
Vážení čtenáři,
přeji vám a všem vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 vám přeji pevné zdraví, pohodu a
spokojenost v práci i v osobním životě.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Zastupitelstvo obce jednalo v uplynulém období čtyřikrát. Na červnovém veřejném zasedání byl projednán a schválen
závěrečný účet obce za rok 2016. Obec Letkov hospodařila v uplynulém roce s nevyrovnaným rozpočtem. V roce
2016 pokračoval nárůst příjmů obce.
Skutečné příjmy obce k 31.12.2016 byly ve výši 10 429 482,12 Kč a skutečné výdaje pak ve výši
8 329 297,82 Kč (příjmy a výdaje po konsolidaci). Příjmy a výdaje obce byly ovlivněny rovněž proúčtováním daně
z příjmu právnických osob za rok 2015, kdy je obec příjemcem vlastní daně, která činila 532 570,- Kč. Vedle pravidelných daňových příjmů získala obec částku ve výši 1 067 413,- Kč z prodeje pozemků.
Plánované příjmy byly nižší než plánované výdaje, nicméně stav hotovosti na účtu obce zajišťoval financování všech
plánovaných výdajů, včetně splátek obou úvěrů, jejichž celková výše činila k 31.12.2016 celkem 2 768 978,98 Kč.
Měsíční splátky činily po celé účetní období celkem za rok 978 840,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet
upraven na vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 10 401 820,- Kč.
V oblasti výdajů byla rozhodující pozornost zaměřena na financování oprav, především místních komunikací Náves, propustek Kyšická ul. (vynaložena částka cca 983 tis. Kč) a na stavební úpravy a modernizaci stávajícího nemovitého majetku obce. Byla realizována rozhodující část stavebních úprav budovy hasičské zbrojnice a současně
bylo finančních prostředků využito k zajišťování rozhodujících služeb pro obyvatele obce a k dalšímu zlepšování prostředí – rozšiřování a údržbě zeleně (prostor u křižovatky u zrcadla, okolí propustku a okolí vodní nádrže, včetně I.
ochranného pásma vodního zdroje). Ze služeb bylo nejvíce prostředků vynaloženo na provoz veřejné silniční dopravy
– cca 882 tis. Kč, na sběr a svoz komunálních odpadů – cca 615 tis. Kč. Téměř 594 tis. Kč bylo využito na péči o
vzhled obce a veřejnou zeleň. Odměny členům ZO činily cca 803 tis. Kč a platy zaměstnancům v zaměstnaneckém
poměru – cca 127 tis. Kč. Na ostatní služby, včetně konzultační, poradenské a právní služby, bylo vynaloženo cca
420 tis. Kč. Pro jednotku PO bylo využito cca 559 tis. Kč, z toho převážná část připadla na opravu hasičské zbrojnice
ve výši cca 513 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla do fondu obnovy vodovodu a kanalizace převedena částka ve výši
1 milionu korun. Do účetnictví obce byl v průběhu roku 2016 zařazen majetek v celkové hodnotě více než 1,24 milionu Kč.
Veškeré údaje o hospodaření s majetkem obce a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce. Všechny dokumenty jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obec-letkov.cz v příloze č. 2 závěrečného
účtu za rok 2016. Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly. Kontrola byla provedena dne 4. 5. 2017. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelé obce rovněž projednali a schválili nebo vzali na vědomí rozpočtová opatření č.5 a 6, umožňující
navýšení rozpočtových prostředků na výdajové straně rozpočtu o 500 tis. Kč a nezbytné přesuny finančních prostředků na výdajové straně rozpočtu - především za účelem pokrytí plánovaných výdajů na dokončení oprav budovy OÚ
Letkov (výměna dveří a podlahové krytiny), zajištění oprav VHI (částka 76 tis. Kč byla čerpána z fondu oprav) a na
zajištění dostatku finančních prostředků pro nákupy strojů a zařízení při zařizování MŠ Letkov. Zastupitelé rovněž
schválili Dodatek č.1 smlouvy s dodavatelem stavby "Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov" a předložené
výkazy nákladů.
V rámci dalších veřejných zasedání zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Letkov za období 2013-2017,včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č.2 Územního plánu
Letkov v rozsahu zadání, Smlouvu o poskytování služeb školního stravování se Základní školou a mateřskou školou
Plzeň-Božkov. V souvislosti s postupným vybavením místností pro výdej a přípravu stravy v budově MŠ Letkov byla
dále schválena Smlouva o dílo s spol. Progastro, s.r.o., Smlouva se spol. VN studio,s.r.o. a také smlouvy o dílo
(SOD) se společností TR Antoš s.r.o., týkající se vybudování herních prvků na hřištích pro děti. Jednalo se o smlouvu
na akci Dětské hřiště v obci Letkov - budované v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce - kde celková cena
díla byla 609 476,- Kč včetně DPH. Stavba byla investiční akcí obce a byla dotována Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR částkou ve výši 400 000,- Kč. Smlouva o dílo na akci Dětské hřiště - zahrada MŠ Letkov řešila instalaci herních
prvků na zahradě MŠ Letkov. Stavba byla rovněž investiční akcí obce a je dotována Evropskou unií ve výši 90 %
uznatelných nákladů.
Zastupitelé rovněž projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc.břemene-služebnosti a o
právu stavby se spol. ČEZ Distribuce a.s. a také Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se spol. Novaplan Plus s.r.o. , týkající se vedení el.přípojky v pozemcích obce.
Zastupitelé také v rámci programu těchto veřejných zasedání projednali a schválili rozpočtová opatření č.7, 8, 9 a
č.10/2017. Všechny takto projednané a schválené změny rozpočtu obce jsou k dispozici na webových stránkách obce.
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Aktuality
Otevření dětského hřiště
Hurá ! Je tady ! Veřejné dětské hřiště. Trvalo to, ale dočkali jsme se veřejného dětského hřiště v úžasné odpočinkové
zóně - pod hrází vodní nádrže, která ještě umocňuje zážitek z tohoto nově
vytvořeného dětského světa. V den slavnostního otevření nám sice počasí
moc nepřálo, celé dopoledne pršelo, ale po obědě naštěstí přestalo. Ale i
přesto jsme vyrazili vstříc novým zážitkům, byt´ v holínkách a s
pláštěnkami. Na otevření hřiště se nás (i přes již zmíněnou nepřízeň počasí)
sešlo opravdu hodně. Pan starosta nás přivítal a popřál dětem, aby si nové
hřiště užily. Pro děti (i dospělé) bylo nachystáno sladké pohoštění a
samozřejmě také nealkoholický přípitek. Atrakce na hřišti jsou přizpůsobeny
všem věkovým kategoriím, takže na své si přijdou nejmenší ve velkém
pískovišti a starší děti nadchne lanová dráha a další prolézačky. Myslím, že budu mluvit za všechny, že se dětské
hřiště opravdu povedlo!!!
(Anna Ferdová)

Otevření mateřské školky
V pátek, 1.září 2017 v 11,00h - téměř na den přesně 115 let poté, kdy byla v září roku 1902 stavba budovy letkovské
školy zkolaudována - starosta obce Rostislav Kotil spolu s jednatelem společnosti Penstav s.r.o. Jiřím Vaňkem,
ředitelkou MŠ paní Gabrielou Synkovou Groeslovou a učitelkou paní Kateřinou Kavalírovou slavnostně

otevřeli nově zrekonstruovanou budovu mateřské školy v Letkově. Navzdory nepříznivému počasí se tohoto vpravdě
historického aktu zúčastnilo několik desítek lidí. Vše, co této slavnostní chvíli předcházelo a také přiblížení toho, co se
dělo v následujících prvních měsících existence nově zrozené školičky pro nejmenší občánky Letkova a nejbližšího
okolí se můžete dočíst ve zvláštní příloze tohoto vydání Letkovských listů.

Převzetí znaku a vlajky obce
V pondělí, 2.října 2017 se zúčastnili starosta obce spolu s panem Josefem Záluským, slavnostního shromáždění v budově PS PČR, na němž předseda PS PČR Jan Hamáček předal starostovi
obce znak a vlajku obce Letkov. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci několika desítek obcí a
měst z celé republiky. Všichni se pak zúčastnili komentované prohlídky historické místnosti jednacího sálu PS PČR.

Likvidace bioodpadu
Vedení obce se konečně podařilo upravit prostor pro skládku bioodpadů a vybudovat přístupovou rampu k velkoobjemovým kontejnerům tak, aby byla snadno přístupná pro většinu z nás. Zbývá sice ještě dokončit úpravu nájezdu na
rampu a zabudovat zábradlí, ale už není nutné šplhat s plnými pytli po přistaveném
žebříku nebo dokonce po železné konstrukci kontejneru, popř. s sebou vozit ke kontejneru vidle nebo lopatu. Přesto se ale občas najde někdo, kdo neodolá a otevře si
vrata přistaveného kontejneru. Nic proti tomu - pokud by ovšem ten "někdo" po
vyložení svého bioodpadu zase železná vrata řádně uzavřel. Kdyby tak totiž učinil,
určitě by zjistil, že pokud vrata zavřít nelze, tak něco udělal špatně. A pokud by se
nejednalo o bezohledného lajdáka, určitě by udělal vše pro to, aby zjištěnou závadu
odstranil a nenechal vrata kontejneru otevřená. Vždyť snad i každý takový bezohledný lajdák ví, že i ten největší kontejner se jednou naplní a bude se muset odvézt. Bohužel ale - ten, kdo pro něj přijede si musí nejdříve ze všeho ta ote3

vřená vrata kontejneru opravdu zavřít a zajistit. A to často znamená značnou část obsahu kontejneru odkopat a znovu
naložit. I v těchto případech samozřejmě za úplatu, hrazenou námi všemi, včetně těch, kdo nájezdovou rampu umí a
hlavně chtějí využívat.

Kontejnery – udržování pořádku

O čem asi tak podobné obrázky svědčí? Je opravdu smutné pravidelně týden co týden zjišťovat, že jsou mezi námi
lidé, kteří nejsou ochotni respektovat pravidla udržování pořádku. Při větším zvětšení obrázků lze samozřejmě přečíst
i jména těch, kteří k takovému nepořádku na veřejném prostranství obce přispěli nebo pravidelně přispívají.
Vývoz kontejnerů na sklo, plasty a papír je přitom prováděn pravidelně a nemělo by tedy nic bránit tomu, aby kdokoli
z nás v případě plných nádob počkal s odvozem "svého" vytříděného odpadu jeden či dva dny. Úklid kolem kontejnerů není povinností pracovníků spol. Rumpold Rokycany s.r.o. - a pokud je zajišťován vedením obce, tak samozřejmě
také něco stojí. A skládka velkoobjemového odpadu (takového, který prokazatelně nelze vložit do otvorů žádné z
těchto barevně rozlišených nádob) je přitom vzdálena necelých 300 metrů.
Vedení obce se proto tímto omlouvá všem občanům, kteří si přejí a snaží se udržovat pořádek v obci, za chování těch
několika jednotlivců, jimž je jakákoli solidarita a respekt k ostatním naprosto cizí. Současně ale chci vyjádřit naději,
že i tito nepořádníci časem dospějí nebo že se jim už brzy podaří jejich nepořádek z domu vyklidit - byť na úkor nás
všech ostatních.
(Rostislav Kotil)

Vadí vám nepříjemný kouř a zápach asfaltu?
Vážení spoluobčané, jistě vám v posledních měsících neunikl opakovaný výskyt nepříjemného zápachu asfaltových
směsí v celé obci, byť úřad nezaznamenal vaši jedinou stížnost. Zápach souvisí se změnou technologie ohřevu v obalovně Letkov. Pro osvětlení vás informuji, že tato firma zpracovala 2 projektové dokumentace na změnu technologií. Jedna projektová dokumentace s názvem „Ekologizace
asfaltového hospodářství“ nikterak ekologizaci neřeší, protože se jedná pouze o nahrazení
plynového dohřevu asfaltu dohřevem elektrickým topným kabelem. Dá se říci, že tento
projekt vznikl jako zástěrka pro realizaci druhého projektu, jehož předmětem je změna
původního plynového ohřevu kameniva na ohřev uhelným prachem kombinovaný s plynovým hořákem. Toto opatření je zaváděno pro snížení výrobních nákladů provozovatele,
ale je v naprostém rozporu s ekologickými trendy a hlavně s naším zájmem = žít v
čistém prostředí (s popílkovištěm jsme si přeci užili své a zaplať pánbů, je to za námi).
Mohu vás ubezpečit, že ze strany vedení obce došlo k vydání nesouhlasu s touto stavbou
(vybudování technologie ohřevu uhelným prachem). Dále došlo z naší strany i k napadení
závěru „posouzení vlivu uvažované stavby na životní prostředí“ (závěr rozhodnutí vydaného odborem ŽP KÚPK bylo to, že "stavba nemá významný vliv na ŽP a není nutné jej posuzovat dle pravidel
EIA"). Přes tato naše legitimní stanoviska Obalovna Letkov tuto stavbu realizovala v tomto létě „na černo“ a již ji
několik měsíců provozuje. Navzdory našemu přesvědčení, že se musí ve státních orgánech najít někdo, kdo tomuto, po
našich upozorněních, udělá přítrž, došlo k tomu, že stavební odbor MěÚ ve Starém Plzenci zahájil „řízení o odstranění
nepovolené stavby“, ale současně s tím tentýž den zahájil i „řízení o dodatečném povolení stavby“. Tehdy jsem na vás
apeloval s prosbou o podporu při místním šetření spojeným s jednáním o těchto řízeních. Až na malé výjimky, kterým
stálo za to se ozvat nebo alespoň omluvit, se místního šetření zúčastnilo pouze několik málo jednotlivců z řad občanů
(těm touto cestou za jejich podporu děkuji). Je smutné, že stanovisko obce, v jejímž katastru se má stavba budovat, má
tak malou váhu na rozhodování ostatních úřadů. Proto potřebujeme, při cestě, za doufám naším společným zájmem,
masivní podporu a ještě lépe samostatnou občanskou aktivitu jako je petiční právo, občanská sdružení a další. Apeluji
na vás - nebuďme pohodlní a aktivně bojujme proti tomu, co v naší obci nechceme!
(Libor Liška)

4

Nová volební místnost - Volby do PS PČR
Po ukončení oprav budovy hasičské zbrojnice bylo možné také poprvé využít nově vybavené místnosti pro zřízení

volební místnosti při příležitosti letošních voleb do PS PČR. Její výhodou je zcela určitě bezbariérový přístup, který
ocenila většina voličů a stejně tak snad ocení v příštím roce, kdy budeme v lednu volit prezidenta republiky a v říjnu
pak nové zastupitelstvo obce. Místnost, kterou po většinu roku využívají nejčastěji nejmladší letkovští hasiči tak skýtá
příjemnější zázemí a podmínky i pro práci členů volební komise.
(Rostislav Kotil)

Studánka má nové oplocení a náves nový a hezky upravený chodník
Po předchozím vybudování chodníku ke studánce a instalování dřevěné lavice bylo v letních měsících opraveno i
chátrající oplocení studánky.

Na letkovské návsi byl po dokončení úpravy povrchu vozovky místní komunikace proveden i radikální prořez většiny
stromů a koncem léta byl upraven chodník u vjezdu na náves od budovy kulturního domu a vysázeny pokryvné růže.

Na celkové úpravě této části veřejného prostranství se výrazně podílela rodina pana Otakara Němce, jednoho z nejstarších občanů obce - a to jak finančně, tak přiložením rukou k dílu a přímou spoluprací s firmou JVV Ginkgo s.r.o.,
která o zeleň na návsi toho času pečuje.

Kultura a sport v obci - ohlédnutí za létem
Rybářské závody
První červnovou sobotu pořádali letkovští rybáři na místní vodní nádrži dětské rybářské závody. Zúčastnilo se 17
nadšených dětí i s ještě nadšenějšími rodiči. Pohár za největší rybu si odnesl Dominik
Vávra s úlovkem o délce 63 cm. Do celkového
pořadí se počítal součet ryb v centimetrech.
Závody tentokrát vyhrál Otto Fabián - s celkově
256cm, 2.místo - Vykysalý Adam - 187cm,
3.místo - Danielová Sandra - 182,5cm. Na
dalších místech se pak umístili Ottová Barbora 132,5cm, Vávra Dominik - 132,5cm, Čechura
5

Tomáš - 121cm, Ferdová Štěpánka - 42cm, Štípková Julie - 35cm, Vykysalý Štěpán - 10cm a Vávrová Eliška - 9cm.
Žádné dítě neodešlo bez odměny, protože se hodnotila hlavně snaha a tu měli všichni. V odpoledních hodinách se zase
všechny děti vrátily k vodní nádrži, kde Obec Letkov pořádala Pohádkový les. Výborné občerstvení a příjemné zázemí
zajišťovali ochotní letkovští rybáři.
(Zbyněk Vávra)

Den dětí
Rok se s rokem sešel a máme tu opět jednu z nejoblíbenějších dětských akcí " pohádkový les". Dětičky se svým
doprovodem prošly trasu od
studánky k vodárně a cestou
plnily spoustu hravých a
dovednostních
úkolů,
za
jejichž splnění dostávaly
sladkou
odměnu.
Díky
slunnému dni byly spokojené
nejen děti, ale i jejich
doprovod, který mohl s
ostatními probrat všechny novinky. A jednou z těch letošních novinek byla velká tombola,
kdy se losovaly lístečky s razítky, která jsme získávali za splnění úkolů, s velice
zajímavými cenami. A tak se už těšíme na příští rok, co na nás pořadatelé přichystají.
(Anna Ferdová)

Nohejbal
V sobotu 15. července se na letkovském hřišti již pošesté konalo oblíbené nohejbalové klání. Do turnaje se přihlásilo
celkem 14 týmů, jejichž členové se většinou na tuto soutěž přihlašují
opakovaně sami a naplňují tak přátelská klání dobrou náladou. Kromě
stálých účastníků se však každý rok najde nová skupina nadšenců z Plzně i
okolí, kteří se rádi přidají k ostatním. Tentokrát si přijelo zahrát družstvo z
Lažan, malé vesničky na Blatensku. I přes nepřízeň počasí se turnaj
podařilo uspořádat a dohrát v pořádku, a to jak zásluhou obou pořadatelů Petra Jíši a Jaroslava Zýky, tak sportovnímu nadšení všech zúčastněných
hráčů. Po celodenním klání se z celkového vítězství nakonec již po
několikáté radovali letkovští X-rays.
(Petra Jíšová)

Mistrovství České republiky lodních modelářů
První srpnovou sobotu se už tradičně konala soutěž lodních modelářů, kterou opět pořádal místní klub KLoM PlzeňLetkov. Tentokrát se místo veřejné soutěže uspořádal 3. seriál Mistrovství
České republiky, ale pohár starosty obce Letkova opět čekal na celkového
vítěze soutěže, tento rok již posedmé. Závody připadly na 5. srpna a při té
příležitosti oslavil letkovský klub desetileté výročí od svého založení.
Soutěžilo se celkem v sedmi kategoriích, ve kterých si mohli diváci
prohlédnout jak makety lodí postavených ze
stavebnic, tak lodě postavené podle reálné
předlohy, u kterých se jejich vzhled během seriálu mistrovství ČR boduje a body se
započítávají k celkovému výsledku.
Největším lákadlem byly opět parníky poháněné opravdovým parním strojem. Pohár
starosty si tentokrát odvezl Stanislav Jakeš z klubu KLoM Fregata Bakov nad Jizerou.
Počasí závodníkům letos opravdu přálo, a tak si mohli všichni modeláři, kteří se sjeli z různých koutů naší republiky,
užít krásný den.
(Petra Jíšová)
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Hasičata a JPO Letkov v novém
Po dokončení několik let trvající opravy obecní budovy č.p.53 - hasičské zbrojnice, předal starosta obce nově
zařízenou budovu jednotce požární ochrany obce (JPO-V), vedené Petrem Čechurou a také nejmladším hasičům,
vedeným paní Věrou Drnkovou a panem Radkem Voříškem. Zatímco letkovská "hasičata" využívají budovu a
především nově zařízenou klubovnu pravidelně týden co týden, JPO-V bohužel v průběhu letošního roku zanikla.
Důvodem zániku jednotky požární ochrany obce Letkov (shodou okolností v roce 115.výročí založení SDH Letkov,
jak při závodech hasičat zmínil pan Jaroslav Zýka,starosta SDH Letkov) je nezájem většiny stávajících dobrovolných
členů a neochota vedení SDH Letkov se jakkoli v zachování jednotky a naplnění vlastního smyslu existence sdružení
dobrovolných hasičů angažovat.

Nabízí se otázka, proč vlastně takové sdružení v obci existuje, když skutečný zájem o aktivní podíl při likvidaci
případných požárů u většiny členů SDH Letkov chybí? Po dohodě s vedením obce Kyšice bude činnost několika stále
ještě aktivních hasičů pokračovat ve společné jednotce s kyšickou JPO.
(Stanislav Jíša)

Běžecký závod Praha – Plzeň (Letkov)
V sobotu, 16.září se aktivní běžci mohli zúčastnit prvního ročníku běhu Praha - Plzeň s cílem v Letkově u vodní

nádrže. Organizátorem akce byl Mgr. Tomáš Sladký (Kyšice), vyhlášení vítězů na louce u vodní nádrže v Letkově pak
moderoval Míra Hejda. Výsledky všech kategorií jsou k nahlédnutí na https://www.stopnito.cz/vysledky-zavodu/162.
Pro velký úspěch je již vypsán 2. ročník běhu – na 15. září 2018.
(Rostislav Kotil)

Setkání občanů dříve narozených
Již podruhé letos obec Letkov uspořádala setkání občanů dříve narozených. V pátek 20. 10. 2017 se v hostinci u České

lípy se sešlo na čtyři desítky obyvatel starších 63 let. K poslechu a tanci bylo tentokrát pozváno duo ve složení
heligonka a vozembouch Víta Vávry, které pro většinu z nich známými písničkami brzy dokázalo velkou část
přítomných vyprovokovat ke zpěvu a dokonce i zvednout ze židlí. Příjemné překvapení pro všechny přítomné
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připravily tentokrát děti z nově otevřené mateřské školy. Za doprovodu paní ředitelky Gabriely a paní učitelky Katky
přítomným zarecitovaly a zatančily. Při dobrém pohoštění a skvělé společnosti byla výborná zábava zaručena. Je
velmi dobře, že má prostor k setkání i skupina občanů ve zralém věku, která se ve většině případů zná mnoho let, ale i
ti, kteří se do Letkova přistěhovali nedávno a jinak nemají mnoho příležitostí k setkání.
(Tereza Holá)

Haloweenské cvičení s Monikou
Již druhý Halloween měly letkovské děti o zábavu postaráno. Cvičitelka Monča jim připravila další Halloweenské
cvičení určené dětem od 1,5 do 8 let. Po cvičení plném tematicky zaměřených aktivit si mohli nejmladší účastníci dále
užívat volný sál zaplněný dětskou hudbou, zatímco jejich starší kamarádi se přesunuli na halloweenské tvoření.
Vlastními silami anebo s pomocí rodičů si mohli vyrobit čarodějnici, draka a mnoho jiných výtvorů nebo si jen

vymalovat obrázek. Důležité ovšem bylo složit si vlastní papírový lampion, protože se v18 hodin všichni přesunuli na
náves na strašidelný lampiónový průvod. Ten byl opravdu strašidelný, protože kvůli nenadále silnému řádění větru
vypadlo veřejné osvětlení. O to větší měly děti ze svých světélek radost. K velké radosti dětí přispěla také paní Diana
Filusová, která po celé odpoledne kreslila krásné obrázky na tváře i na jiné části těla.
(Petra Jíšová)

Z činnosti TJ Sokol Letkov
Členové TJ Sokol Letkov se v letošní sezóně zúčastnili několika akcí. Nejdříve jsme vyrazili na Slovensko, na
19. ročník ROVNE CUP. Cesta vlakem byla zpestřená setkáním s reprezentantem Milanem Barošem. Přímo na hřiště
přišel Letkováky přivítat starosta obce Lednické Rovne pan Mgr. Marian Horečný. I když se nám obhajoba loňského
vítězství nevydařila,
všichni jsme se opět
rádi viděli. Hlavní
slovenský pořadatel
Jaroslav Tarkovský
se pochlubil svým
prvním vnukem, na
kterého je patřičně
pyšný.
Poslední sobotu v červenci pořádala TJ Sokol tradiční Přebor České obce sokolské v malé kopané. Celkem 11 týmů si
našlo cestu na v pořadí 27. ročník turnaje. Hráči z Čech, Moravy i
Slovenska mají velký střelecký rozptyl, proto byla před zahájením
turnaje rozšířena záchytná síť, aby nebyla poškozena nová fasáda
budovy obecního úřadu. Nezbytná investice ze sokolské pokladny
činila 24 000,- Kč. V kategorii do 35 let obhájil loňské vítězství
česko-slovenský tým Sklo a střepy, druhé místo patřilo domácímu
Sokolu Letkov. Na akci zavítala TV ZAK, která natočila krásné
záběry ze hry a také rozhovor s jedním z pořadatelů panem
Mojmírem Šauerem. Kompletní výsledky vyšly v plzeňském deníku i
na portálu iDNES. Ceny do turnaje věnovala firma JTF
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PARTNERSHIP Letkov a poděkování patří také dámskému klubu, se kterým je spolupráce na velké úrovni. Poslední
z velkých turnajů se konal v Čejkovicích u Hodonína. Mužstva TJ Sokol Letkov se zúčastnila v obou věkových
kategoriích, kde se podařilo shodně obsadit druhá místa. V kategorii mladých jsou naši hráči příjemným překvapením
roku 2017. I letos byl Sokol Letkov pozván na přátelský zápas starých gard do Františkových Lázní. Zahráli jsme si
fotbal na krásném trávníku, na kterém v létě trénuje i Sparta Praha. Již několik let panuje mezi našimi oddíly velmi
dobrá spolupráce. U jejího zrodu byl náš hráč, pan Jan Lukáš st., přezdívaný Bohemák, na snímku stojící šestý zleva.

Jsme potěšeni, že se do naší činnosti poslední dobou zapojují i noví obyvatelé Letkova. Vždyť naše hřiště je přece
otevřeno pro všechny.
(Karel Fiala)

Mladí hasiči
Koncem dubna začala hasičům sezóna požárních útoků a i v letošním roce jich bylo opravdu hodně. Od května do září
se zúčastnili 11 soutěží, na kterých ve většině případů kromě požárního útoku byly i další disciplíny. Na každé soutěži

se alespoň jedno naše družstvo umístilo na stupních vítězů! Na poslední soutěži ročníku 2016/2017 v Nezvěsticích si
družstvo starších žáků časem 17,35s vylepšilo osobní rekord a stejně jako družstvo mladší kategorie tuto soutěž
zaslouženě vyhrálo. V sezoně 2016/2017 se náš kolektiv zapojil do všech 11. soutěží Poháru okresní odborné rady
mládeže Plzeň-sever a v obrovské konkurenci obsadili starší nádherné 6. místo (ze 43 družstev) a mladší získali pohár
a medaile za senzační 3. místo (z 56 družstev).
(Věra Drnková)
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Soutěž mladých hasičů v Letkově
V neděli 18. června se konal již druhý ročník soutěže mladých hasičů „O pohár SDH Letkov“. Tentokrát, v roce
115.výročí založení SDH v Letkově, jak zmínil na zahájení soutěže starosta
SDH pan Jaroslav Zýka, se zúčastnilo 27 družstev ve třech věkových
kategoriích, tzn. 151 dětí. Umístění na stupních vítězů v kategorii přípravka
Letkov (1.), Druztová A (2.), Druztová B (3.). Kategorie mladší žáci Letkov
(1.) Želčany (2.), Všeruby (3.). Kategorie starší žáci Letkov B (1.), Letkov A
(2.), Ledce (3.). Celá akce se vydařila na výbornou i díky teplému slunečnému
počasí. Další ročník soutěže se v Letkově uskuteční 17. 6. 2018. Od října
měníme vodu za vzduchovky a teorii a věnujeme se závodům požárnické
všestrannosti, které každoročně zahajují novou sezónu. Ta odstartovala Okresním kolem hry Plamen ve Vrčeni, kde
jsme si 2.místem (starší) a 5. místem (mladší) připravili dobrou výchozí pozici na jarní postupové kolo. Dále
pokračovaly soutěže v Hromnicích, Blovicích, noční závody v Bolevci a Nevřeni. Na všech soutěžích jsme se opět
umisťovali na stupních vítězů. Do Nevřeně si jelo zasoutěžit i naše nejmladší družstvo přípravky, které svoji kategorii
vyhrálo. Prckové se moc těšili a cestu nočním lesem si opravdu užili. Bohužel je škoda, že v této nejmladší kategorii
máme pouze čtyři děti, což nám neumožňuje účastnit se s nimi více soutěží. Máme před sebou nejkrásnější svátky
roku a tak bych Vám ráda popřála jménem svým i jménem mladých hasičů krásné a pohodové Vánoce.
(Věra Drnková)

Ukončení úspěšné sezóny
Na závěr úspěšné sezóny hasičat se konala akce, kterou by bylo možné nazvat "Co
umíme my, naučíme i své rodiče". Na hráz letkovké vodní nádrže si tentokrát s sebou
mladí hasiči přivezli většinu svých trofejí, získaných v průběhu tohoto roku a bylo
opravdu veselo. Na dětech i jejich rodičích bylo vidět, že všichni dávali do vzájemného
měření sil a schopností v požárním útoku veškerý svůj um.

Akce byla hezkou tečkou za úspěšnou sezónou letkovských mladých hasičů - a to jak s hadicemi a vodou, tak určitě
i ve škole.
(Rostislav Kotil)

V Pohodě je pohoda
Od začátku letní sezony jsme prodloužili otevírací dobu naší restaurace od 11 hodin s připraveným POLEDNÍM
MENU. V květnu jsme v Pohodě přivítali oblíbené
představení NA STOJÁKA, kde se svým humorem
vystoupila trojice oblíbených komiků Arnošt
Frauenberg, Radek Petráš a Marek Daniel.
Léto
bylo ve znamení svateb, dětských příměstkých kempů
a rodinných dovolených.
Všechna
letní
sportoviště byla k dispozici místním sportovcům a
nechybělo ani letní osvěžení na terase. Prázdniny jsme
ukončili již 3. ročníkem charitativní akce SRDCOVKA pro plzeňského fotbalistu Mariana Číšovského a ostatní
nemocné ALS. Lidé se bavili při exibičních utkáních populárních osobností a sportovců např. Martin Straka, Jaroslav
Špaček, Pavel Horváth, Marek Bakoš aj. Zazpíval imitátor Elvise a pro děti byly připraveny zorbingové koule,
fotokoutek a bohatá pěna od plzeňských hasičů. Vybráno bylo 50 000,- Kč. V Listopadu proběhlo další představení
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NA STOJÁKA s výbornou Ester Kočičkovou, Petrem Vydrou a Tomášem Měcháčkem. Milovníky dobrého jídla a
vína jsme přivítali na klasických Svatomartinských hodech. Poslední listopadovou neděli nás navštívila výborná
lektorka z Karlových Varů Soňa Blažková, která s námi cvičila 90 minut Bosu+Tabata. Pro tenisové sportovce je v
provozu tenisová hala. Vánoční svátky a konec roku budou ve znamení pohody a odpočinku a rádi Vás přivítáme v
omezené otevírací době. Také Vám rádi poradíme s výběrem dárkového poukazu dle přání. Již teď pro Vás
připravujeme akce na rok 2018, např. divadelní představení, bál a další zajímavé akce. Přejeme Všem pohodu a hlavně
zdraví v novém roce.
(Petra Kraftová)

Mikulášský rej a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
O přípravu této akce pro děti, předcházející slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi a připadající již tradičně
na první adventní neděli, se jako v loňském roce postaraly členky Dámského klubu pod vedením Terezy Holé.
Bujarého reje nejmenších občánků z Letkova a sousedních vesnic se ve
velkém sále kulturního domu tentokrát zúčastnilo více než 40 dětí. Čekání na
Mikuláše s doprovodem jim opět zpestřovala diskotéka pana Jiřího Sýkory a
děti si při hudbě s chutí zatancovaly a zaskotačily. Zábava na chvilku
utichla, až když kolem půl páté odpoledne vešel do sálu Mikuláš s andělem a
čertem. Čert sice významně ukazoval na pytel s hříšníky, ale Mikuláš brzy
uvedl vše na pravou míru a většinu přihlížejících dětí uklidnil ujištěním, že
se nejedná o nikoho z Letkova. Pak už si zval
všechny děti k sobě a ty mu ochotně a
dokonce do mikrofonu přednášely básničky a
písničky a za to pak každé z nich dostalo od Mikuláše sladkou odměnu. Po odchodu
Mikulášovy družiny zbylo ještě trochu času na skotačení při hudbě a pak už
se
všichni - děti i jejich doprovod - vydali na náves, kde se už vše připravovalo na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. S rozsvícením vánočního stromu opět v duchu
tradice pomohly starostovi obce děti z božkovské školy, které potom pod vedením paní
učitelky Říhové zazpívaly vánoční koledy.
Hned po nich se ale k připraveným mikrofonům postavily děti z naší nově otevřené MŠ
a pod vedeném paní ředitelky G. Synkové Groeslové a paní učitelky K. Kavalírové
předvedly desítkám přihlížejících diváků, co všechno se už za uplynulých pár týdnů ve
školce naučily. K hezké předvánoční atmosféře přispěly již tradičně členky Dámského
klubu dobrým "svařákem" . Dobrou náladu nepokazil přítomným dětem a divákům ani
krátký výpadek elektřiny a tak po skončení programu mohli všichni odcházet do svých domovů s příjemným pocitem,
že vánočně nazdobený strom na návsi krásně svítí a že Vánoce už opravdu přicházejí.
(Rostislav Kotil)

Redakce Letkovských listů
přeje všem svým čtenářům
hezké prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018
pevné zdraví, pohodu a spokojenost v práci i v osobním životě.
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Na co se můžeme těšit … ?
V neděli 24. 12. 2017 se budeme těšit na již tradiční zpívání koled se známými ze sousedství u laviček v Podlesí.
Na Štědrý den od 15:00 – 17:00 bude možnost si vyzvednout v kapličce na návsi betlémské
světlo.
V neděli 31. 12. 2017 se bude konat na hřišti TJ Sokol silvestrovské utkání v kopané se
slavnostním přípitkem.

V lednu a v únoru můžeme využít volné bruslení na ZS v Plzni. Začínáme 28. 1. 2018 od 10:00
do 11:00h.

V sobotu 3. 2. 2018 se můžeme těšit na každoroční masopustní průvod.
V březnu oblékneme děti do kostýmů a vyrazíme na maškarní bál.

... a co některé možná nepotěší
Od 1.ledna 2018 bude letkovská hospoda U České lípy opět bez hostinského - tudíž zavřená. Stále klesající počet
návštěvníků prostě odradil dalšího nájemníka od myšlenky provozovat dál pohostinství v
Letkově - a to i přesto, že se nájemné snížilo na polovinu a vytápění budovy zajišťuje obec.
Nedá se nic dělat - prostě zájem o posezení v hospodě je stále menší, což není zdaleka problém
jen naší vesnice. Vedení obce proto neuvažuje o hledání dalšího hostinského a ani neplánuje
vyhlášení nového záměru pronajmout místnosti hostince. Budova kulturního domu zůstane v
péči obce a stejně jako v loňském roce v ní bude otevřena knihovna a bude možnost zahrát si stolní tenis. Sál i přísálí,
popř. šenk budou k dispozici všem občanským sdružením a klubům k zabezpečení jejich činnosti na základě
předchozí žádosti a dohovoru s vedením obce.
STAŇ SE HASIČEM
Obec Letkov hledá zájemce o členství v jednotce požární ochrany obce (JPO-V).
Nabízíme získání nových dovedností (např. kurz strojníka, kurz práce s řetězovou pilou, atd.), nabízíme ale
také nevšední zážitky a možnost pomáhat profesionálním hasičům a celé společnosti.
Bližší informace na tel. 723915682

E-mail obce - upozornění na změnu adresy
Z technických důvodů se stávající adresa pro zasílání elektronické pošty ouletkov@raz-dva.cz ruší.
Od 1.ledna 2018 budou pro E-poštu k dispozici tyto dvě nové adresy:

info@obec-letkov.cz
starosta@obec-letkov.cz
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:
Šéfredaktor: Tereza Holá,
Editor: Rostislav Kotil
Grafik: Lucie Vávrová
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