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Milí čtenáři,
vzhledem k tomu, že považujeme rekonstrukci budovy bývalé školy za velmi důležitou a významnou
událost v naší obci, rozhodli jsme se vám nabídnout tuto zvláštní přílohu našeho obecního časopisu a v
krátkosti v ní rekapitulovat nedávno provedenou rekonstrukci budovy bývalé školy.
Jsem nesmírně rád, že jsem mohl v pátek 1.září 2017 tuto nově zrekonstruovanou a moderně
vybavenou budovu slavnostně otevřít a předat do užívání těm, pro něž byla před více než sto lety
postavena. Využívám proto této příležitosti a alespoň v krátkosti si vám dovoluji připomenout něco málo
z historie této budovy a několika snímky, laskavě zapůjčenými některými z vás, pak připomenout školní
léta generaci těch dříve narozených.
Současně chci také připomenout ty, kdo se na obdivuhodné přeměně budovy v opravdu rekordně
krátkém čase podíleli a ještě jednou jim prostřednictvím našeho časopisu poděkovat. Chci se také
podělit o první ohlasy na existenci mateřské školky a vyjádřit radost nad tím, že budova bývalé školy v
naší obci už je zase plná života a dětského křiku a že už tedy není "bývalou" ale je naší současnou
budovou mateřské školy v Letkově.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Z historie budovy
Dříve asi docházely letkovské děti do školy do Božkova. Od roku 1804 zřejmě až do roku 1824 pobýval v č.21 jakýsi
Štrunc, který prý vyučoval chudší dítky ve čtení a v psaní. Zato dostával různé potraviny a v zimě od každého trochu
dříví. Teprve roku 1838 byl Letkov přiškolen k Plzenci (tehdy dvojtřídní škole). Jelikož 4 km vzdálené cesty byly velmi
špatné (bažinaté, za špatného počasí neschůdné) a
přes zimu děti do školy téměř nedocházely, rozhodlo
se v roce 1897 obecní zastupitelstvo, že podá žádost o
vlastní školu pro děti nejnižších čtyř ročníků. Po
dlouhém šetření se c.k. okresní školní rada v Plzni
rozhodla, že by měla být v Letkově zřízena celoroční
expozitura pro všechny dítky. Učit by zde měl
podučitel z mateřské školy z Plzence. Školní rada
z Plzence se měla postarat o místnost a vybavení.
Místnost byla pronajata ve stavení pana Hucla č. p. 4
za roční nájemné 160 korun na tu dobu, než bude
zřízena nová školní budova. K otevření školy došlo
začátkem listopadu 1900 s počtem dětí 63, učiteli
zdejší školy byli jmenováni Josef Velíšek a Jan
Šmolík. Obec se na radu c.k. okresního školního
inspektora J. Wegra snažila o odškolení od Plzence, aby si mohla postavit vlastní školní budovu. Stavba byla zadána
panu J. Rybářovi, mistru zednickému ve Lhotě (dnešní Lhůta), který ji během 4 měsíců provedl. Kolaudace proběhla v
září 1902, zemská školní rada oficiálně povolila otevřít jednotřídní školu v Letkově ve školním roce 1903/1904. Na jaře
roku 1904 byla založena k potřebám dětí školní zahrada. O prázdninách roku 1924 byla škola kompletně nově nabílena,
omítnuta, došlo k natření dveří a oken. Další rok byla obnovena hradba školní zahrady, novou střechu dostala školní
budova v létě 1928. Kvůli počtu dětí, které docházely v těchto letech do školy (80), zažádala místní školní rada o
poboční třídu k definitivní jednotřídní. Zemská školní rada tomu nejdříve nevyhověla, jelikož se jí počet dětí zdál na dvě
třídy málo, ale dodatečně své rozhodnutí změnila a pobočnou třídu povolila. Nová učebna se nacházela v domu pí
Ronsové až do roku 1937, kdy byla škola opět pouze jednotřídní. Opravy každý rok byly běžné: natření oken a dveří,
výměna shnilých rámů, vybílení učebny, chodby a záchodů. Opravovaly se okapy, žlaby, apod. Do války nebyly
realizovány žádné větší úpravy.
Za druhé světové války byla školní budova zabrána německými vojáky. V únoru 1945 sloužila budova německým
uprchlíkům. Školní nábytek byl uložen v prázdné stodole u paní Moravcové, učebna byla vystlána slámou.Vyučování
dětí bylo opatřeno tím, že dostávaly dvakrát týdně
domácí úkoly. Ty měly vypracovat, jejich kontrola
proběhla ve škole. Dne 5. května 1945 opustilo
nacistické vojsko i Letkov (Němci z obce ujížděli
směrem ke Starému Plzenci, poté na jetelišti u Lísku
přistálo německé letadlo, předalo uprchlíkům zprávu a
poté opětovně vzlétlo. Celá kolona německého vojska
pokračovala v jízdě do Starého Plzence, zde byl u
chudobince německým důstojníkem nemilosrdně
zastřelen plzenecký občan, noční hlídač V. Kratochvíl).
Poté, co Němci opustili Letkov, byl za pomoci p. J.
Friaufa seškrabán na školní budově německý nápis,
v obci byly taktéž sňaty německé nápisy, a na škole byla
opět vztyčena československá vlajka, která byla po
celých 6 let ukrývána. Přesto, že byla již poněkud
vybledlá, přece pyšně hlásala osvobození našeho státu od německé nacistické poroby. Místní ženy dobrovolnicky
vyčistily budovu školy od pobytu německých vojáků – školu vydezinfikovaly, vymalovaly a vyklidily. Již 14. května
1945 bylo opětovně zahájeno vyučování. Školní budova byla posléze udržována vždy zejména v době prázdnin
(brigádnicky) – výmalba, oprava oken apod., školní výuka i činnost probíhala v duchu doby. Ve školním roce 1953/1954
navštěvovalo letkovskou školu celkem 33 dětí, jejich počet později neustále klesal. Žáci Letkova vynikali
v házenkářských soutěžích.
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Vybráno z albumů bývalých školáků
Jednotřídní škola v Letkově fungovala do roku 1976, kdy byly právě jednotřídní školy zrušeny podle nové koncepce
vyučování v 1. ročníku. V tomto posledním školním roce se zde učilo 19 žáků. Letkovské děti poté začaly navštěvovat
školy ve Starém Plzenci a v Plzni.
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Za zapůjčení fotografií děkujeme paní Chámové, paní Myslíkové, paní Ottová a panu Zýkovi.
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Stručně o průběhu rekonstrukce budovy
Zastupitelstvo obce Letkov na svém zasedání dne 9. února 2011 rozhodlo o zahájení veřejné diskuse s občany
formou ankety na téma “Jak co nejhospodárněji využít budovu bývalé školy v Letkově". Starostou obce byla
vyhlášena anketa a na základě posouzení všech podnětů, získaných od občanů z odpovědí na vyhlášenou anketu pak
bylo rozhodnuto o zahájení příprav k rekonstrukci budovy a její postupné přípravě pro budoucí mateřskou školu.
Vždyť naše obec je jednou z nejrychleji se rozvíjejících obcí v Plzeňském kraji, s věkovým průměrem 40 let a s
více než stovkou dětí do 15ti let - z toho téměř 30 dětí předškolního věku.
Nejdříve byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci havarijního stavu budovy, zaměřená na
odstranění provlhlých omítek a vysušení zdí, demolici některých příček a opravu a zpevnění stropu. K realizaci akce
bylo v roce 2013 využito finanční dotace Plzeňského kraje ve výši 850 000,- Kč. V závěru roku 2015 byl
zastupitelstvem obce schválen Strategický plán rozvoje obce a rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ už byla
jeho nedílnou součástí. Vedení obce následně požádalo o poskytnutí dotace MŠMT ČR, ovšem bez úspěchu. Proto
byla hned v březnu roku 2016 podána žádost na MMR ČR o poskytnutí dotace z fondu EU v rámci IROP
(Integrovaného regionálního programu) - a v prosinci téhož roku bylo ministerstvem rozhodnuto o poskytnutí této
dotace ve výši 90% celkových uznatelných nákladů. Jediným problémem v dané situaci bylo, že finanční dotace
byla poskytnuta ex post a bylo proto nezbytné urychleně vyjednat finanční půjčku ve výši 6 milionů korun. Poté
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele zařízení budovy. Stavební práce zajišťovala na
základě výsledků výběrového řízení společnost Penstav s.r.o. a za odvedenou práci patří všem, kteří se na
rekonstrukci budovy bývalé školy podíleli, náš obdiv a vřelý dík. Práce zahájili 22.února 2017 a hotové dílo předali
31.7.2017. Rozsah práce lze vidět na snímcích, připomínajících jak budova vypadala na jaře letošního roku a jak
vypadá dnes, resp. vypadala již v srpnu 2017.

vjezd do dvora (zahrady)budovy v únoru a v srpnu 2017

zahrada letos v únoru - a po skončení stavebních a zahradnických úprav a instalaci herních prvků
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Zahrada byla upravena společností JVV Ginkgo s.r.o. , oplocení dodala firma Jiří Ail. K financování těchto prací
na zahradě bylo využito finančního daru od spol. Plzeňská teplárenská a.s. ve výši 400 000,- Kč. Herní prvky
instalovala spol. TR Antoš s.r.o. ve spolupráci s místní firmou HOMONI s.r.o.
Tříleté období bez omítek stěnám budovy prospělo.

dřívější třída a kabinet - dnešní herna pro 20 dětí

bývalá místnost obecní knihovny - dnes moderně vybavená výdejna stravy, dovážené ze ZŠ a MŠ v Božkově

půdní prostor letos v únoru - a dnes je zde krásná odpočinková místnost s dvacítkou postýlek
Samostatnou kapitolou rekonstrukce budovy bývalé školy a její přeměny na novou, moderně vybavenou
mateřskou školu, bylo vybavení nábytkem, gastro příslušenstvím, elektronikou a samozřejmě hračkami a
výukovými programy pro děti předškolního věku. Rozhodující roli zde sehrály firmy VN studio s.r.o., Progastro
s.r.o, Axces Computers s.r.o, AC Heating s.r.o. a další. Zabezpečovací zařízení a kamerový systém instalovala
firma ekoTIP s.r.o.
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Budova školy znovu ožila - první ohlasy
Prvními návštěvníky rekonstruované budovy MŠ Letkov byly samozřejmě děti, které byly přihlášeny k nástupu

do školky dnem 4.9.2017. Spolu s rodiči si mohly přijít prohlédnout místo, kde budou od září trávit minimálně
polovinu dne spolu s kolektivem dalších dětí a s učitelkami. Ve stejný den pak navštívili rekonstruovanou budovu
bývalé školy ti z občanů, kteří bývalou školu navštěvovali v polovině minulého století. Z ohlasů obou skupin
bylo zcela zjevné, že se budova všem moc líbila. Konec konců, zde jsou některé z nich.
Dočkali jsme se. Po tolika letech čekání a napínání nás rodičů ji konečně máme.
Krásnou, novou, kompletně zrekonstruovanou a útulnou mateřskou školku. V pátek
1.září jsme ji slavnostně veřejně otevřeli, ale hlavní "otevíračka" proběhla až 4.září, kdy
ji zkolaudovaly samy děti. A podle nadšení, se kterým se vracely ze školky domů a těšily
se druhý den zpět, bych řekla, že školička dostala lepší známku, než jsme všichni
očekávali. Školička je útulná, ale zároveň prostorná a světlá, takže dětičky mají spoustu
místa v šatně na převlékání, velkou hrací místnost s oddělením na tvoření a obědvání a neocenitelnou půdní
vestavbu, kde je prostor pouze na spaní. Dokonalou atmosféru naší úžasné, krásné školičky velikou měrou
dokreslují ty, které se o naše ratolesti s obrovským elánem a chutí starají - paní ředitelka s paní učitelkou a
kuchařkou. Za tu krátkou dobu existence školky toho děti zažily tolik, co se v jiných, již zaběhnutých školkách
nevidí. Takže přejme celému kolektivu naší školičky, aby jim elán pro práci a výchovu další generace vydržel
ještě dlooouho :).
(Anna Ferdová)

Již dva měsíce uběhly od otevření naší nové školky a malí žáčci se postupně adaptují na
nové prostředí. Zatímco v měsíci září se všichni opravdu snažili hlavně sžít dohromady a
zvyknout si na nové prostředí, v říjnu už pro ně bylo naplánovaných i mnoho různorodých
aktivit. Také díky článkům v Plzeňském deníku a reportáži na televizi ZAK si všichni
mohli prohlédnout nádherně zrekonstruované prostory staré školy stejně jako prostor
staré zahrady, kde vyrostlo krásné dětské hřiště. Kromě každodenních aktivit soustředěných právě v těchto
prostorách už se dětem nabízí také další zážitky. Přirozeně a nenuceně jsou děti zapojovány do her, které je
seznamují s anglickým jazykem. Kromě toho si minulý týden poprvé zajely se svými kamarády zaplavat na bazén
Slovany, kam budou pravidelně jednou týdně dojíždět. Mimo těchto aktivit se již děti mohly zúčastnit i akcí
pořádaných nad rámec docházky do školky. V úterý 31. 10. se sešly ve školce odpoledne i se svými rodiči, aby
společně vyřezali krásné dýně s halloweenskou tématikou, kterou školka posledních několik dní žije. Ještě
předtím ale stihly děti udělat radost letkovským seniorům na jejich pravidelném Setkání občanů dříve
narozených. Spolu s paní ředitelkou Synkovou a paní učitelkou Kavalírovou děti nacvičily k této příležitosti
vystoupení skládající se z několika básní a také tanečku. Všichni přítomní měli z dětského vystoupení radost a
rádi omluvili malé chybičky způsobené dětským ostychem. V listopadu na předškoláčky například čeká setkání
s klarinetistkou, která je navštíví přímo v jejich třídě a společně se budou seznamovat s tímto hudebním
nástrojem. Nezbývá než doufat, že nám letkovské děti budou dělat radost také při dalších akcích spojených s
kulturním životem v Letkově.
(Petra Jíšová)
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K naší radosti nám v září byla svěřena zrekonstruovaná budova školky s krásnou zahradou a moderním
vnitřním vybavením. Máme k dispozici spousty didaktických pomůcek i techniky, a tak můžeme pro děti
připravovat pestrý a zajímavý program. Prostřednictvím nejrůznějších zážitků je necháváme poznávat svět
všemi smysly. Klademe důraz na velké množství pohybu, denně zařazujeme protažení s prvky jógy a
pohybové hry, které mají děti ve velké oblibě. Hlavně se však snažíme dětem přiblížit výhody života na
vesnici, blízko přírodě. Učíme se rozumně využívat její dary, ale také ji chránit. Nenecháváme zahálet ani
dětské ruce.Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze a učíme je praktickým dovednostem potřebným
v běžném životě. Vytváříme základní pracovní návyky jak při tvoření, tak při práci na zahradě nebo
v kuchyni. Nezapomínáme ani na vzájemné vztahy dětí. Je třeba říct, že místní děti jsou učenlivé, hodné a
kamarádské a díky tomu brzy vytvořily pohodový kolektiv. A jejich rodiče jsou velmi aktivní a milí, takže
se nám s nimi dobře spolupracuje.
Gabriela Synková Groeslová (ředitelka) a Kateřina Kavalírová (učitelka)

Závěrem
Nezbývá než ještě jednou poděkovat všem, kdo se na znovuzrození školní budovy v Letkově podíleli. Naše
poděkování patří v první řadě všem dělníkům a řemeslníkům, kteří svojí prací rozhodujícím způsobem přispěli
k přeměně staré chátrající budovy bývalé školy v novou a moderně zařízenou školku pro nejmenší. Naše
poděkování patří Ministerstvu pro místní rozvoj za poskytnutí dotace z fondu EU ve výši 90% uznatelných
nákladů. Děkujeme vedení Plzeňského kraje - a to jak za finanční podporu v podobě již zmíněné
finanční dotace, tak úředníkům odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚPK, kteří nám
trpělivě
po
celý rok pomáhali s přípravou všech dokumentů, nezbytných pro zahájení školního roku. Děkujeme také
ředitelce ZŠ a MŠ v Plzni-Božkově, Mgr. H. Stýblové, že s vedením obce spolupracuje od okamžiku, kdy
jsme požádali o pomoc při zajišťování teplé stravy pro děti a zaměstnance naší nové MŠ. Dík patří
také
Plzeňské teplárenské a.s., která v roce 2015 věnovala obci Letkov částku 400 tis.
Kč na rekonstrukci
oplocení a zahrady MŠ a také manželům Pubcovým, kteří jako první přispěli nově
vznikající mateřské
škole částkou 20 tis. Kč.
Poděkování patří i vám všem těm, kteří jste myšlence rekonstrukce budovy na MŠ od počátku věřili a fandili a
zejména pak všem rodičům, kteří již v květnu - v době, kdy budova školy ještě zdaleka nepůsobila
přesvědčivým dojmem, že zde 4. září 2017 může začít nový školní rok - přihlásili svoje ratolesti do MŠ
Letkov.
Otevřením mateřské školy jsme zahájili novou kapitolu více než stoleté historie této budovy - budovy, kde
se ti nejmladší obyvatelé naší obce, popř. okolních obcí , začínají připravovat na život v kolektivu svých
vrstevníků. Přejme si, ať už nikdy a z žádných důvodů nemusí děti budovu opouštět. A přejme všem dětem,
ať se jim v nové budově líbí, ať jsou zde šťastné a spokojené, ať si zde rády hrají a ať se hrou současně
něčemu naučí a ať tady vznikají nová a třeba i trvalá kamarádství.
(Rostislav Kotil, starosta obce)
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