Prosinec 2020

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
nezadržitelně se blíží konec roku, který asi většina z nás považuje a asi dlouho bude považovat za zvláštní především
s ohledem na všechna ta opatření, směřující k zastavení nebo alespoň zmírnění šíření epidemie koronaviru. Z veřejně
dostupných statistických údajů je známo, že v Letkově bylo evidováno několik desítek případů nákazy virem COVID19.
Jediný větší výskyt nákazy byl zaznamenán při testech u dětí v naší MŠ, a je moc dobře, že se našim nejmladším
občánkům i jejich rodičům a učitelkám podařilo nemoc překonat v průběhu dvou až tří týdnů a díky tomu se, podle
stejných statistik z posledních několika týdnů, blíží aktuálně evidované počty nakažených v obci nule. Vážím si
pokračující iniciativy Věry Drnkové a Lucie Kočandrlové, zaměřené po celé „covidové“ pololetí na pomoc starším
občanům, završené v listopadu dobročinnou sbírkou pro seniory z pečovatelské služby Domovinka. Je pochopitelné,
že vzhledem k celé řadě opatření, nařízených vládou především s cílem omezit možnosti přenosu nebezpečného viru, se
nekonala většina z původně plánovaných kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Přesto se ale život
v naší vesnici nezastavil, a proto i v dnešním vydání našeho časopisu najdete informace o celé řadě událostí a také o
tom, co se v obci změnilo zase k lepšímu. Je dobře, že se podařilo zorganizovat tradiční fotbalový turnaj,
připomínající letos stoleté výročí založení TJ Sokol Letkov, a stejně tak potěšilo, když se na břehu vodní nádrže opět
setkali lodní modeláři, aby předvedli svoje vlastnoručně vyrobené modely lodí. Za obzvláště povedenou společenskou
akci pak považuji rozlučku s prázdninami, zorganizovanou opět letkovskými hasiči. Není žádným tajemstvím, že
příprava a vlastní organizace většiny z těchto akcí byla (stejně jako v letech minulých) neodmyslitelně spojena
s obětavým úsilím dobrovolných a nadšených jednotlivců - a proto jim všem touto cestou jménem zastupitelstva obce
upřímně děkuji. Hlavně díky jejich nadšení a práci na úkor volného času pokračovala např. úprava plochy pro
vybudování fitness parku, s jehož dokončením počítáme v jarních měsících příštího roku. Určitě stojí za zmínku i to, že
se v samém závěru letošního roku ještě podařilo dokončit veřejné osvětlení až dosud nejtemnější z ulic v obci – ulice
Vrbové. Třináct nově instalovaných solárních svítidel bezpochyby přispívá k celkové bezpečnosti v ulici. Další a
podrobnější informace o všech důležitých událostech už najdete i s obrázky uvnitř tohoto prosincového vydání našeho
časopisu.
Milí čtenáři,
přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2021 vám a všem vašim blízkým přeji především pevné zdraví,
spokojenost v osobním životě i v práci, a samozřejmě každému z vás také trochu toho nezbytného štěstí.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Z činnosti zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se ve druhé polovině roku konala za dodržování stanovených epidemiologických
opatření. V září, v rámci programu 3.veřejného zasedání v tomto roce, zastupitelé projednali a schválili změny rozpočtu obce, tj. nezbytné přesuny na příjmové i výdajové straně rozpočtu, navržené starostou obce a finančním výborem
ZO v rámci rozpočtových opatření č.6 a 7/2020. Změny se týkaly zejména navýšení příjmů o částku 917 500,- Kč
(příspěvek vlády ČR-COVID 19) a také předpokládaného navýšení příjmů o dotaci od MMR ČR (680 000,- Kč na
akci „Relaxační zóna a fitness park) a dotace od Plzeňského kraje (PK) – první ve výši 87 000,- Kč (na akci „Výsadba
stromů“) a druhé ve výši 31 000,- Kč na volby do zastupitelstva PK. Na výdajové straně se přesuny rozpočtových
prostředků týkaly zajištění financování akcí „RZ a fitness park“ a financování plánované výsadby stromů.
V návaznosti na rozhodnutí Rady PK ze dne 7.9.2020 schválilo zastupitelstvo obce Veřejnoprávní smlouvu
s Plzeňským krajem o poskytnutí výše zmíněné účelové finanční dotace ve výši 87 000,- Kč . Zastupitelé vzali na
vědomí rozhodnutí výběrové komise ve složení Radek Voříšek, Tomáš Krystl a Michal Fait ze dne 23.9.2020 ve věci
výběru dodavatele díla „Relaxační zóna a fitness park pro všechny generace“ a schválili smlouvu o dílo s firmou Tewiko systems,s.r.o. za nabídnutou cenu díla ve výši 966 959,40 Kč včetně DPH, s termínem ukončení do 30.4.2021.
Dále zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo s firmou JVV Ginkgo,s.r.o., ve věci akce „Vegetační úpravy“,
spočívající ve výsadbě 11-ti ks listnatých stromů na ploše budoucího fitness parku pro všechny generace za cenu
60 054,72 Kč. Se spol. JVV Ginkgo,s.r.o schválili rovněž Smlouvu o dílo ve věci výsadby stromů na pozemku obce
parc.č. 253 v k.ú. Letkov, akce „Výsadba stromů v ochranném pásmu vodního zdroje, dotované Plzeňským krajem
v rámci programu Retence vody v krajině 2020, dotačního titulu č. 2: „Výsadba stromů pro podporu retence 2020“.
Schválili rovněž Smlouvu o dílo č.037/2020 s firmou JD Rozhlasy,s..r.o. ve věci dodávky a montáže solárního veřejného osvětlení v ulici Vrbová. Zastupitelé dále schválili darovací smlouvu se spol. Optima reality,s.r.o., zastoupené
jednatelkou, Mgr.Tatianou Haškovou, ve věci darování pozemku parc.č.171/48 o celkové výměře 134 m2 a darovací
smlouvu s Ing. Ivanem Haškem, ve věci darování pozemků parc.č. 171/40 o celkové výměře 39 m2 a parc.č. 483/1 o
výměře 24 m2. Dále pak schválili Kupní smlouvu s panem Hrabětou, ve věci prodeje části o rozloze 44 m2 z pozemku obce parc.č. 220/6, označené GP č.1121-360/2020 jako nově vzniknuvší parcela č. 220/31, a části o rozloze 1m2 z
pozemku obce parc.č. 216//1, označené GP č.1121-360/2020 jako nově vzniknuvší parcela č. 216/3.
ZO Letkov schválilo podnět, ve kterém vyzývá pořizovatele k zahájení procesu pořizování Změny ÚP Letkov č. 3 a
to zkráceným způsobem. Důvodem podnětu je především potřeba redukce nadbytečných ploch k zastavění, které jsou
z pohledu obce problematické z několika důvodů. Vzhledem k dosavadnímu vývoji nové výstavby v obci a omezené
občanské vybavenosti považuje zastupitelstvo obce za důležité věnovat pozornost negativním projevům suburbanizace
a navrhuje v rámci možností daných stavebním zákonem podstatně zredukovat celkovou plochu navrženou ÚP Letkov
k zastavění. Příliš rozlehlé plochy navržené ÚP obce Letkov v roce 2008 k zastavění a s tím spojený značný zábor
zemědělské půdy, znamená s velkou pravděpodobností ohrožení urbanistické struktury obce a postupnou ztrátu charakteru vesnice. Lze předpokládat, že s ohledem na zmíněné zastavěné území a rychle pokračující výstavbu nových
RD se může počet obyvatel do roku 2050 přiblížit 2000 osob. Kapacita stávající vodohospodářské infrastruktury, vybudované s využitím dotací MZe ČR a Plzeňského kraje v letech 2009 – 2012 je omezená. Stávající kapacita ČOV
Letkov (900 EO) bude v průběhu následujících 10ti let vyčerpána a možnosti dalšího zvyšování její kapacity jsou
značně omezené. Plochy, určené ÚP Letkov k zastavění v jižní části obce jsou omezeny ochranným pásmem letiště
AK Plzeň-Letkov, plochy v sz. části katastru jsou pak negativně ovlivněny dopravním zatížením silnice
II/180. Pořizovatelem změny č.3 ÚP schválilo ZO Letkov Magistrát města Plzně (MMP, Odbor stavebně správní,
oddělení územního plánování).
V listopadu, v rámci programu svého 4.veřejného zasedání v tomto roce, zastupitelé projednali a schválili rozpočtová
opatření č. 8/2020 a č.9/2020. Schválili rovněž poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 50 000,- Kč pro SDH
Letkov z rozpočtu obce na rok 2021 na podporu projektu „Kolektiv mladých hasičů Letkov“ a dále pak Smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových ve věci převodu pozemku p.č. 393/16. Zastupitelé rovněž projednali a schválili složení komisí
pro inventarizaci majetku obce k 31.12. 2020 a vzali také na vědomí dopis dopravně provozního ředitele PMDP,a.s. ve
věci zrušení tří párů spojů linky MHD č.12 (trolejbus) a informací o předpokládané úpravě (navýšení) ceny
dopravního výkonu pro rok 2021 ze stávajících 63,36 Kč/km na 66/74 Kč/km. Současně pověřili starostu obce
podpisem příslušného Dodatku stávající Smlouvy s PMDP,a.s.
Prosincové, 5. veřejné zasedání ZO Letkov, bylo starostou obce svoláno na středu, 16.12.2020 a jako každoročně bude
na programu projednání a schválení rozpočtu obce na příští rok. V návrhu rozpočtu obce na rok 2021, zveřejněném na
úřední desce obecního úřadu, se předpokládají celkové příjmy ve výši cca 9,3 mil. Kč a výdaje ve výši cca 13,3 mil.
korun. Plánovaný schodek rozpočtu pro příští rok ve výši cca 3,9 mil. Kč je krytý finančními přebytky minulých let
(uložených na účtech obce) a úvěrem u KB,a.s. Zastupitelstvo má dále na programu projednat a schválit rozpočet MŠ
Letkov, p.o. a také střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022-2025, vztahující se k rozhodujícím investičním akcím tohoto období a výhledu do roku 2030. Závěry z jednání ZO zveřejníme v příštím vydání LL.
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Aktuality
Fitness park - stromy a lávka
Během podzimu zajistil Radek Voříšek, ve spolupráci s firmou HOMONI,s.r.o. a s využitím techniky společnosti AC
Heating,s.r.o., přípravu a položení ocelového podloží pro budoucí dřevěnou lávku přes přepad vodní nádrže. Firma
HOMONI pak položila dřevěnou pochozí část lávky za účelem jejího využití při vysazování stromů vegetační clony a
následně pak při instalaci cvičebních strojů a nářadí fitness centra.

Listnaté stromy dle projektu zajistila a na základě smlouvy o dílo dne 18.listopadu t.r. vysadila za aktivní spolupráce
letkovských dětí a mládeže firma JVV Ginkgo,s.r.o. Firma TEWIKO systems,s.r.o. dokončí instalaci fitness prvků a
herních prvků v jarních měsících – nejpozději do konce dubna. Ve stejné době bude zabudováno dřevěné zábradlí
lávky a lávka začne sloužit veřejnosti. S ohledem na nebezpečí úrazu (pádu z lávky) proto do doby dokončení stavby
žádáme, aby všichni respektovali ohraničení stavební části a na nedokončenou lávku nevstupovali.

Stromy v ochranném pásmu vodního zdroje
Obec získala dotaci Plzeňského kraje na akci „Výsadba stromů v ochranném pásmu vodního zdroje“ ,na pozemku
obce parc.č. 253 v k.ú. Letkov (za vodárnou). Dotace byla počátkem tohoto roku vyhlášena Odborem životního

prostředí a zemědělství KÚPK - v rámci programu Retence vody v krajině 2020, dotačního titulu č. 2: „Výsadba
stromů pro podporu retence 2020“. Stromy dodala a vysadila firma JVV Ginkgo,s.r.o.
Veřejné osvětlení v ul. Vrbová
Dlouhých dvacet let trvalo, než se podařilo ulici v první nové zástavbě obce Letkov - dnes ul. Vrbová – vybudovat
chybějící veřejné osvětlení. Dílem pro nezájem několika obyvatel této lokality a tomu odpovídajícím zájmem vedení
obce jakkoli se (při dostatku jiných důležitých investičních akcí) do osvětlení angažovat. Teprve na základě písemného souhlasu většiny z obyvatel Vrbové ul. bylo rozhodnuto o této investici. Na základě kladných ohlasů na téměř roční
zkušební provoz pěti solárních svítidel bylo proto rozhodnuto o nákupu a instalaci dalších svítidel ještě v tomto roce.

firma JD Rozhlasy,s.r.o. dokončila instalaci solárního osvětlení ve dnech 25.-26.11.2020 za smluvenou cenu 302 tis. Kč
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Ohlédnutí za létem
30. ročník turnaje v malé kopané – Přebor ČOS
Letkovská arena po roce zase hostila futsalisty z Čech,
Moravy i Slovenska na přeboru České obce sokolské
v malé kopané. Hrálo se opět ve dvou kategoriích do 40 let
a nad 40 let, vždy po pěti družstvech v obou kategoriích
systémem každý s každým na 15 minut. Tento turnaj je
mezi letkovskými futsalisty velice oblíbený a také velmi
prestižní, každý z nich si chce zahrát a ukázat se na tomto
domácím turnaji. Dokazuje to také jejich zastoupení v šesti
týmech. Většina z dvaceti utkání jubilejního 30. ročníku
byla velice dramatická a rozhodovala se až v samotném
závěru. Hra bez větších emocí (byly udělené jen dvě žluté
karty) byla především zásluhou zkušeného futsalového
arbitra Miroslava Adamčíka, který odřídil všechna utkání s
velkým citem a nadhledem. Skupinu “mladých“ ovládl tým
Bedna Praha, který se konečně dočkal, když mu v několika
předešlých ročnících vždy chyběl poslední krůček. Druhé Sokol Letkov nad 40 let nastoupil do turnaje v sestavě:
Heller, Jiří Čechura, Adam Prokš, Jiří Kovářík, Petr Ženíšek,
místo si odvezl host z Moravy Sokol Čejkovice. Třetí Michal
Václav Kašpar, Oldřich Freiberg, Pavel Ullmann.
skončil rokycanský celek Seladons United, účastník
futsalové 2.B třídy. Ve skupině “dříve narozených“ si zajistil první místo domácí tým TJ Sokol Letkov, který
v rozhodujícím zápase porazil FC Rabbit (v minulosti účastníka 2. celostátní ligy) 1:0 a k předešlým dvěma
triumfům přidal třetí, čímž dovršil čistý hattrick. Druhé
místo pouze zásluhou horšího skóre bralo společné
česko-slovenské mužstvo Sklo a Střepy. Pohár za třetí
místo putoval do plzeňského Sokola Letná. TJ Sokol
Letkov letos slaví sto let od svého založení. Dříve se
zde hrála velice kvalitní česká házená. Začátkem 90. let
začala malá kopaná (futsal), která pokračuje do dneška.
Během futsalového turnaje byly vystaveny dobové
fotografie ze sportovního prostředí naší jednoty. Přišla
se podívat i velká sportovní legenda Karel Šmuhař,
který dříve vedl žáky Letkova. Poháry od firmy JTF
PARTNERSHIP převzala první tři mužstva i nejlepší
jednotlivci. Nejlepším hráčem v kategorii do 40 let se
stal Jiří Petr (Sklo a Střepy), a nejlepším brankářem
Jakub Klička (Seladons United).
Sokol Letkov v kategorii do 40 let nastoupil do turnaje v sestavě : Michal
Zábranský, Tomáš Vozka, Robin Horský, Filip Mádr, Jakub Čechura, Jiří
Fedorco, Petr Mach, Tomáš Rau, Petr Nekola, Jan Ullmann.

Konečné pořadí kategorie do 40 let:
1.
2.
3.
4.
5.

Bedna Praha
Sokol Čejkovice
Seladons United
Sokol Letkov
Sklo a Střepy

Nejlepším hráčem v kategorii
do 40 let se stal Jiří Petr
(Sklo a Střepy), a nejlepším
brankářem Jakub Klička
(Seladons United).

Konečné pořadí kategorie nad 40 let:
1.
2.
3.
4.
5.

Sokol Letkov SG
Sklo a Střepy
Sokol Plzeň-Letná
FC Rabbit
Lékaři Plzeň

Nejlepším hráčem v kategorii
nad 40 let se stal Adam Prokš
(Sokol Letkov SG), nejlepší
brankář: Josef Vít (Sklo a
Střepy).
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Soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce
Letošní první srpnovou sobotu se jako tradičně konal závod lodních modelářů O pohár starosty Letkov. Byla to jedna
z mála akcí, na které se modeláři letos vůbec mohli setkat. Naštěstí nám letní uvolnění bezpečnostních opatření a také
zlepšení epidemiologické situace dovolily závody uspořádat a všichni jsme tomu byli moc rádi. Byla to v tomto roce

vlastně první možnost, jak se zase sejít s modelářskými kamarády. Ti toho také moc rádi využili a přijeli nakonec
v poměrně velkém počtu. Kategorie byly opět rozdělené na juniory a seniory, dále podle velikosti lodí a k vidění byly
opět také parníčky, které patří do své vlastní kategorie. Jako tradičně jsme závod „ozdobily“ i my ženy a tentokrát
jsme na svoje závodní startoviště nastoupily v kostýmech námořnic. Počasí nám přálo, přestože bylo opět poměrně
parno. Pohár starosty tentokrát putoval do jihočeských Ledenic, k čerstvému seniorskému modeláři Karlu Fyrbachovi.
(Petra Jíšová)

Z činnosti TJ Sokol Letkov
Futsalový oddíl Staré gardy Letkov se v létě a na podzim, i přes složitou koronavirovou situaci a omezení v celé
republice, účastnil hned několika turnajů a přátelských utkání. V sobotu 8. 8. 2020 naši futsalisti společně s fotbalisty
Sokola Letná-Plzeň, jako každoročně zavítali na přátelské utkání do Františkových Lázní. Pravidelně na tomto
přátelském utkání spojí Sokol Letkov a Sokol Letná-Plzeň své síly a přijmou výzvu od fotbalistů Staré gardy
Františkových Lázní k tomuto mači. Na bezvadně připraveném travnatém hřišti jsme odehráli plných 90 minut
s možností dvou hráčů na střídání do pole. Tato rezerva se po úvodních 20minutách zúžila vinnou obnoveného zranění
jedno z našich lídrů, Honzy Lukáše (Bohemáka). Po prvním poločase, který přinesl zajímavé šance, souboje o každý
míč a bojovnost na obou stranách, jsme drželi nadějný průběžný výsledek 2:1 pro soupeře. V druhém poločase jsme
přitlačili soupeře ve snaze vyrovnat a zvrátit výsledek na naši stranu. To se nám po pár minutách povedlo díky důrazu
Jiřího Čechury, ovšem rozhodčí byl proti a našemu kapitánovi odpískal faul na brankáře. Další gól, který vstřelil opět
Jiří Čechura nebyl uznán kvůli ofsajdu. Tohle byl zlom celého utkání. Soupeř převzal aktivitu a pojistil si dvěma
rychlými góly pohodlný náskok, na který jsme již nedokázali zareagovat. I přes naše nemalé úsilí jsme podlehli 5:2.
Velké poděkování patří také našim fanouškům a kamarádům z Letkova, kteří za námi přijeli do Františkových Lázní a
podporovali nás a fandili. Povedenou akci jsme již společně se všemi kamarády zakončili v místní hospůdce na hřišti.
Sobota 3.10. byl pro náš oddíl malé kopané Staré gardy trošku malým svátkem. Byli jsme pozváni pořádajícím týmem
Starého Plzence Staré gardy na 4.ročník Memoriálu
Matěje Lukucze. Tuto výzvu jsme s radostí okamžitě
přijali. Nestává se často našemu týmu, že je možné
změřit síly s týmy, se kterými jsme se na hřišti jako
soupeři nikdy nepotkali. Také prostředí fotbalového
stadionu SK Starý Plzenec, ve kterém se memoriál
odehrával, slibovalo nové fotbalové zážitky. Na hřišti se
sešly tři týmy, Starý Plzenec SG „Ťukálci“, Starý
Plzenec SG „Kydálci“ a Sokol Letkov. Čtvrtý účastník
na poslední chvíli účast zrušil. V zápasech hraných
systémem 7+1, každý s každým, 2 x 20minut byl pro náš
tým novým a nevyzkoušeným. Proto i nás samotné
překvapilo, když jsme první zápas vyhráli 3:1 proti
zkušenému týmu „Ťukálků“, který tento memoriál
vyhrál v letech 2016 a 2018. Před vstupem do druhého
utkání jsme měli stále dost fyzických i psychických sil a věřili, že zde můžeme být úspěšní. A to se následně
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potvrdilo. Druhý zápas jsme vyhráli 8:2 proti týmu „Kydálků“, který zde uspěl v prvním ročníku Memoriálu v roce
2014. V tomto zápase výborně pracoval celý tým. Proto mohli naplno ukázat své schopnosti v útoku neúnavný Jirka
Čechura, dvěma parádními góly Petr Kolář, v obraně bezchybně vládnoucí Tomáš Rau a v bráně naše stálice Pepík
Vít. V tento den se nám dařilo, proto jsme při vyhlašování mohli zvednout nad hlavy putovní pohár pro vítěze a
naplnit ho pro Plzenec typickým nápojem Bohemia Sektem. Tento Memoriál jsme odehráli ve složení: Otto Libor,
Kolář Petr, Čechura Jiří, Heller Michal, Krystl Tomáš, Rau Tomáš, Kovářík Jiří, Toman Jiří, Vít Josef.

Současnost a budoucnost TJ Sokol
TJ Sokol Letkov má v současné době jen oddíl Malé kopané s hráčskou základnou 35 členů ve dvou věkových
kategoriích. Výkonný výbor Sokola s členy plánuje rozšíření svých aktivit a založení pohybové školičky. Naše
pohybová školička se chce zaměřit na předškolní a školní děti na prvním stupni tj. věk 5-13 let. Priorita je pro nás, aby
děti získaly kladný vztah ke sportu. Zaměříme se na základy sportovní všestrannosti, základní pohybové gramotnosti
v přirozených cvičeních (atletice, míčových hrách, individuálních i kolektivních sportech). Pěší a cyklo výlety nám
pomohou v rozvoji samostatnosti dětí. Rádi bychom dosáhli toho, aby děti měly všestranný základ, na kterém pak
mohou dále stavět třeba i ve výkonnostním vrcholovém sportu. Činnosti pohybové školičky bychom rádi zahájili po
skončení veškerých karanténních opatření platných v České republice. Letošní rok měl být pro členy Tělocvičné
jednoty Sokol Letkov a obyvatele obce oslavou 100 let od založení. Nestalo se tak, alespoň ne v rozsahu, v kterém
jsme plánovali. Zásah vyšší moci ve formě výskytu koronaviru Covid 19 a následné restrikce s tím spojené změnily
naše plány. Některé naplánované akce jsme museli omezit a některé úplně zrušit. Mezi zrušené akce pro letošní rok
patří, vzpomínkové setkání pro bývalé členy, kteří prošli oddílem Sokola většinou z řad házenkářů. Pro tyto vážené
pány ve věku 70-96 let jsme mimo přátelské setkání a povídání, měli připravenou výstavu fotografií z dob jejich
aktivit a úspěchů v oddíle a také z dřívějšího a současného dění v obci a také videoprojekci z několika uskutečněných
turnajů „Staré gardy“ házené, které se konaly v letech 1999 a 2000. Důležitou částí setkání pro nás všechny měla být
také společná vzpomínka na kamarády, kteří již nejsou mezi námi.
Pořadatelé Petr Jíša a Jaroslav Zýka již plánují nový termín nohejbalového turnaje, který měl mít letos číslovku 9.
Další zrušenou sportovní akcí byl 21. ročník mikulášského turnaje mládeže v malé kopané. Turnaj pravidelně
pořádáme ve sportovní hale v Rokycanech, kde nad jeho hladkým a fair play průběhem má vždy dohled starosta
Sokola Karel Fiala a Mojmír Šauer.
Jako červená nit měla procházet oslava 100 let TJ Sokol Letkov všemi pořádanými akcemi, kde jsme chtěli ukázat
výjimečnost této události, sounáležitost s hodnotami a zásadami Sokola. Přiblížit životy lidí, kteří se spolupodíleli na
založení a rozvoji jednoty, ukázat obyčejnou radost z pohybu, kamarádství a přátelství. Bohužel se tomu tak nestalo.
Přísná opatření nedopadla jen na sportovní aktivity oddílu, ale také na kulturní a zábavné akce. Velkolepé oslavy měly
vyvrcholit ke konci roku na Sokolském plese ve Sportpenzionu POHODA.
Naše zatím poslední plánovaná sportovní akce zůstává v platnosti. A tou je silvestrovské fotbalové utkání „mladí
versus dříve narození“, které hrajeme za každého počasí na hřišti TJ Sokol Letkov.
Většinu neuskutečněných sportovních a kulturních akcí včetně Sokolského plesu, chceme přesunout do časů, kdy bude
možné je bezpečně zorganizovat. Fotky z našich akcí jsou přístupné na portálu www.letkov.rajce.idnes.cz.
(Michal Heller)

SDH Letkov
Mladí hasiči
Do činnosti hasičat pandemie zasáhla ve větší míře. Mnoho soutěží bylo zrušeno, nemohli jsme jet na soustředění ani
naplno trénovat. O letních prázdninách jsme se zapojili do seriálu Brdsko-vltavských šedesátek. Jednalo se o pět
závodů jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Nakonec se uskutečnily závody pouze čtyři. Naši svěřenci podávali
opět velmi slušné výkony a v celkovém hodnocení se na stupně vítězů dostala Zuzka Prokšová (3.místo) v mladších
dívkách a Jonáš Voříšek (3.místo) v mladších chlapcích. Ale i dalších osm závodníků v pěti věkových kategoriích
skvěle reprezentovalo náš sbor i obec a všichni se umístili v první třetině výsledkové listiny.
V září jsme obnovili kategorii přípravky, tj dětí od 3 do 5ti let. Pravidelně se scházelo 8 mrňousů a byla radost vidět
jejich nadšení pro věc. Bohužel v polovině října jsme byli nuceni i tuto činnost přerušit. Soutěže družstev se konaly
pouze tři. Druhý víkend v září se nesl v duchu požárních útoků. V sobotu proběhl z května odložený Globus cup.
Požární útoky se běžely po dlouhé době, s minimem tréninků a nervozita byla znát. Přesto starší vybojovali krásné
druhé místo a mladší byli čtvrtí. V neděli jsme zavítali do Dolní Lukavice. Zde obě naše družstva předvedla, co umí, a
zaslouženě jsme si odvezli zlaté medaile. Začátkem října ještě proběhl v Žichlicích závod požární všestrannosti.
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Přestože jsme se ani v jedné kategorii nevyvarovali zbytečných chyb, rychlým během na trati si mladší vybojovali
2.místo a starší měli bramboru. Tímto závodem předčasně skončila podzimní sezóna, opět jsme všichni zůstali doma a
zbývá jen věřit, že jaro už bude v normálním režimu.

SDH Letkov
I když se může zdát, že se v letošním roce kvůli Covidu nic neděje, opak je pravdou. V červenci proběhl první ročník
příměstského tábora, který navštěvovalo 16 dětí do 15ti let a 6 dorostenců. V průběhu týdne si děti vyzkoušely mnoho
tvořivých i sportovních dovedností, měly kurz pomoci zraněné osobě mluvící anglicky, prohlédly a vyzkoušely si
hasičskou techniku, byly na výletě v kukuřičném bludišti a mnoho dalšího. Pro velký úspěch a spokojenost všech
plánujeme uskutečnit tábor i v příštím roce. Předpokládaný termín je 12.-16. 7. 2021.
Na konci srpna jsme uspořádali již tradiční akci Konec prázdnin s hasiči, tentokrát s podtitulem Aneb přijela pouť.
Odpoledne se na atrakcích vyřádily děti, večer zahráli k tanci i poslechu Podvraťáci. Účast na obou částech programu
byla hojná, což nás těší.

Další novinkou pro náš sbor je vznik mužského i ženského soutěžního družstva. K odchovancům hasičat, kteří dovršili
věku patnácti let a za děti už nemohou závodit, se přidalo několik dospělých tak, aby se ve sportovní činnosti mohlo
plynule pokračovat i v dospělácké kategorii. Přestože soutěžní sezóna byla velmi okleštěná, obě družstva se zúčastnila
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čtyř soutěží. Je potěšující s jakým zápalem se zejména ženy, do té doby většinou hasičinou nepolíbené, do soutěžení a
trénování pustily. O legraci a dobrou náladu není nouze a postupně se začaly dostavovat i pěkné výsledky. Rádi mezi
sebe přivítáme další nadšence z řad mužů i žen, kteří v dalších sezónách posílí náš tým.
V letních měsících proběhlo i několik závodů jednotlivců v běhu na 100 m překážek. Náš sbor reprezentovala
v Bludově Viky Ježíková, která si časem 19,62 zaběhla osobáček. David Drnek závodil v Brně, kde v kategorii
středních dorostenců vybojoval skvělé třetí místo, v Bludově se v rámci Českého poháru umístil s časem 17,84 na
pěkném 6.místě. Z dalších závodů oba závodníky vyřadilo zranění.
Díky pandemii jsme bohužel museli odložit připravovanou Strašidelnou stezku. Do poslední chvíle jsme věřili, že
akce proběhne alespoň v omezeném režimu, ale doba tomu nakloněná nebyla. Pokud situace dovolí, proběhne
poslední den v roce „Silvestr 2020“ v sále KD. Věřím, že v příštím roce budou všechny akce probíhat již bez
omezení.
Dovolte mi popřát všem čtenářům klidné a pohodové Vánoce, do nového roku 2021 pevné zdraví a snad už
„normální“ život.
(Věra Drnková)

Příměstský tábor s hasiči Letkov
V polovině letních prázdnin se u nás v Letkově uskutečnil v novodobé historii první příměstský tábor pro děti od 5ti
do 15ti let. Postaral se o něj, jako o velké množství aktivit v obci, spolek dobrovolných hasičů v Letkově. Pod
vedením zkušené, aktivní a příjemné velitelky hasičů Věrky Drnkové se dala očekávat spousta, pro děti nových a
zajímavých, činností. Věrčin plán, organizace a náplň pěti denního tábora vyšel skvěle. Splnil očekávání dětí i nás
rodičů, u některých i daleko předčilo. Nelehký úkol nastal hned první den ráno. Rozdělit děti tak velkého věkového
rozsahu do spolu fungujících, vyrovnaných, a přesto někdy konkurenčních skupin, se pořadatelům povedlo napoprvé.
Ze všech zúčastněných dětí vzešly tři týmy. Každý tým měl svého vedoucího z řad dorosteneckých hasičů,
ŽLUŤÁSKY vedli Dominik Lukáš a Tobias Souček, MODRÁSKY měli na starosti Pavel Drnek a Kiki Hoblíková a
PLAMÍNKY David Drnek a Viky Ježíková.

I přesto, že se jednalo o příměstský tábor bez historie, dokázali hasiči oslovit a zaujmout rodiče dětí i z okolních
vesnic. Formou zajímavých her a hádanek se děti začaly hned od začátku učit jména svých kamarádů, poznávat se
navzájem a spolupracovat spolu. Někteří se spolu viděli poprvé, pro některé to bylo vůbec poprvé, kdy byli bez rodičů
nebo sourozenců sami mimo domov. S každým dalším dnem, který děti prožily na táboře se stupňovala chuť ráno
vstávat a doslova utíkat vstříc novému poznání, novým zážitkům s očekáváním co dalšího si pro ně spolek hasičů
připravil. Opravdu toho nebylo málo, co během pěti dnů děti poznaly. Tak snad jen zmíníme to, co našim dětem
zůstalo v paměti i po 4 měsících. Zdolávání překážkové dráhy na hasičském hřišti, ukázka hasičského útoku v podání
dospělých hasičů a vyzkoušení požárního útoku na vlastní kůži, společné hry kulečníku, ping-pongu, fotbalu, výroba
těsta na trdelník a pečení trdelníku, děti získaly základy jak ochránit své zdraví, jak pomáhat ostatním, jak přispět
k ochraně blízké přírody, která je kolem naší obce. A pak jednoznačně největší zážitky, které hasiči připravili, a těmi
bylo střílení ze vzduchovky na terče, jízda historickým hasičským vozem v držení SDH Kyšice, kterým se děti vracely
z pěšího výletu do kukuřičného pole a také dovádění v mýdlové pěně se skluzavkou na závěr tábora.
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Tahle akce Věrky Drnkové a celého hasičského spolku nabídla dětem další možný pohled na život v Letkově.
Nastartovala nebo posunula dál kamarádství mezi dětmi a tohle je za nás největším přínosem této akce.
Tento článek píšeme za pomoci našich dětí Michala a Tomáše, kteří se tábora účastnili a tohle je z velké části jejich
pohled na zážitky a vzpomínky na tábor.
(Michal a Petra Hellerovi)

Konec prázdnin s hasiči
Poslední prázdninový víkend k nám přijela pouť! Ale ne ledajaká, byla to pouť, kterou nám nachystali místní hasiči, a
byla to pouť plná překvapení. Ačkoliv se zdálo, že počasí nás vyšplouchne, tak děti nejevily žádné známky špatné
nálady a účastnily se všech atrakcí i v mírném dešti. Měly tak možnost využít zdarma nejen takových lákadel jako je
kolotoč nebo nafukovací hrad, ale velké popularitě se těšily i stánky s různými úkoly, ať už střelnice, kde byl největší
nával ze všech, nebo fotbalový koutek či perníkářství.

Aby ale ani dospěláci nepřišli zkrátka, v podvečer přijela kapela Podvraťáci, která u nás hraje každým rokem. Jejich
specialitou jsou revivalové písničky ze všech možných období i žánrů, a tak jako každý rok měli úspěch. Ani dospělí
se deště nezalekli a tancovali o sto šest. Však se také měli čím zahřát, pití i jídla bylo dost, tentokrát jako novinka
bylo i pečené sele, o které byl velký zájem. Tímto bychom za SDH chtěli poděkovat všem za návštěvu i konzumaci,
která nám pomáhá podobné akce financovat. Těšíme se na dalších akcích na viděnou!
(Lucie Kočandrlová)
Letkovský pokec na facebooku
Všechny letkováky bychom tímto chtěli pozvat do skupiny LETKOVSKÝ POKEC na Facebooku. Chceme tím vytvořit
místo, kde budeme moci sdílet nejen aktuální informace, ale také podpořit sousedskou vzájemnost, urychlit šíření
praktických informací (ztracený pes, vypnutá elektřina apod.), nabízet a poptávat služby z blízkého okolí, prodat
zachovalé zboží po dětech apod. V neposlední řadě také informovat členy o chystaných akcích a samozřejmě se
pobavit. Těšíme se na vás!
(Lucie Kočandrlová a Věra Drnková)

Vánoční sbírka pro Domovinku
V letošním roce uspořádali hasiči první dobročinnou sbírku. Jako cílovou skupinu si vybrali seniory z pečovatelské
služby Domovinka. Pod heslem
„Dárek pro starouška“ mohli poslední listopadovou sobotu nosit
občané obce do hasičárny dárky
nebo věci dle zveřejněného seznamu
přání klientů Domovinky. Velmi
mile nás překvapila ochota lidí pomáhat a díky obrovskému množství
donesených věcí jsme mohli připravit balíčky pro 75 staroušků a jeden
velký společný balík pro stacionář.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Moc si toho vážíme a věříme, že
jsme založili novou letkovskou tradici.
(Věra Drnková, Lucie Kočandrlová)
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Kaplička na návsi
Trochu ukrytá mezi vzrostlými stromy, na letkovské návsi stojí kaplička sv. Gotharda postavená v roce 1771. Má
půdorys pravidelného šestiúhelníku, uvnitř je pak jednoduchý oltář s výklenkem a dvěma
kruhovými okny. Tato okna se stala oblíbeným vstupem vlaštovek, které si v naší
kapličce dělaly po mnoho let svá hnízda a některé se neostýchaly postavit svůj příbytek
na hlavě samotného Ježíše. Přestože jsou to ptáčci užiteční, v kapličce vlaštovky
napáchaly mnohé škody, a tak se jejího kompletního vyčištění a obnovy ujala paní
Drnková. Kaplička je nyní nově vybílena, oltář čerstvě natřen a hlava Ježíše zbavena
nánosů vlaštovčího trusu.
Mnozí jistě vědí, že kaplička ve své zvonici skrývá zvon, který už po staletí zvoní
letkovským obyvatelům k jejich poslední cestě. V nedávné době nebylo možné tuto
tradici vždy dodržet, přesto bychom ji rádi obnovili, a tak kdo uslyšíte zvon z kapličky,
prosím, vzpomeňte na své sousedy a věnujte jim krátkou pietní chvíli.
Do nově vybílené kapličky se budete moci přijít podívat na Štědrý den, kdy tam pro vás bude připraveno, jako
každoročně, Betlémské světlo. (zdroj: www.pamatkovykatalog.cz; www.obec-letkov.cz)
(Lucie Kočandrlová)

Jaká je historie Betlémského světla
K historii Betlémského světla se váže pověst, kdy prý Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jerusalém od mohamedánů. Podle červených
křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek
ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před
Vánoci, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící.
Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni
ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho
po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.
Novodobá tradice pak započala v roce 1986, kdy pracovníci rakouského rozhlasu v Linci
přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti. Zrodil se nápad dopravit do
Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí. V té době
nikdo z nich netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních
zvyků. O rok později byli již k roznášení světla využiti rakouští skauti, a tradice se
postupně začala šířit Evropou. Do tehdejšího Československa (ČSSR) bylo Betlémské
světlo poprvé přivezeno skauty 23.12.1989 a od té doby každý rok, o třetí adventní sobotě,
je rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den mohlo
být roznášeno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a dále rozdáváno
sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem, prostě všem, komu chceme udělat radost
maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami. Přeji vám,
aby i Betlémské světlo z naší letkovské kapličky přineslo do vašich rodin lásku, radost a pokoj.
(Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz; www.wikipedia.org, foto: ilustrační)
(Lucie Kočandrlová)

Mateřská škola
Nový školní rok v mateřské škole začal ve znamení velkého těšení a plánů. Jelikož musely být díky jarnímu uzavření
školky zrušeny všechny plánované akce, měly jsme chuť vše si vynahradit v podzimním a předvánočním období.
Stejně jako každý rok už všem zaměstnancům děti chyběly, na jejich návrat po letních prázdninách bylo vše
připravené, mohly jsme proto rozmýšlet, co společně v nadcházejícím období podnikneme. Už na konci září navštívil
školku zástupce ekocentra Tymián s programem „Zahrada plodí a chystá se ke spánku“. Děti si užily zvonkohru, hru
na vítr, na poletuchy, zadováděly si jako myšky a veverky a učily se tisknout listy. Na začátku října jsme se vypravili
na výlet do Milínova, kde se děti seznámily s výrobou mouky, upekly si vlastní housky a povozily se na poníkovi.
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Vítr z plachet nám ale sebrala nemoc. Bohužel, ani naší školce se nevyhnula koronavirová pandemie, ta si vyžádala
její 14ti denní uzavření. Onemocněly nejen všechny paní učitelky, ale i polovina všech dětí, z velké části i jejich
rodiče. Hned, jak to bylo s ohledem na onemocnění možné, začala paní učitelka Lucka předškolákům posílat úkoly a
nápady na zábavné aktivity, díky nimž si nenásilnou formou opakovaly dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do
školy. Distanční výuka se setkala s pozitivním ohlasem jak u rodičů, tak i u dětí. Ty po návratu do školky barvitě
vyprávěly o tom, jaké úkoly s rodiči plnily a co je nejvíce bavilo. Naštěstí byli všichni brzy zase v pořádku a děti se
začaly do školky postupně vracet. Bylo velmi pěkné pozorovat, jak se na to těší, jak jim chyběli kamarádi a společné
zážitky.

Bohužel, s ohledem na preventivní opatření, musíme stejně jako na jaře rušit plánované akce, například návštěvu
Záchranné stanice ptactva, divadelní představení i halloweenskou dílnu pro rodiče a děti. Ani akce plánované obcí,
jako je vystoupení pro seniory a rozsvícení vánočního stromu na návsi, nemohly proběhnout. Moc mě to mrzí, ale
věřím v lepší dny a vím, že se pokusíme dětem vše vynahradit.
Jelikož se blíží Vánoce, ráda bych všem popřála krásné svátky, prožité se svými nejbližšími. Do nového roku si
dovoluji za všechny zaměstnance popřát všem hlavně zdraví. Školce přeji hlavně klidné dny, pokud možno v běžném
režimu, s co nejmenšími omezeními a spokojené děti i jejich rodiče.
(Gabriela Synková)

Ani v letošním roce nebyly děti ze školky ochuzeny o návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. Čert očekával velký úlovek v podobě plného pytle
zlobičů, ale po přečtení knihy hříchů zjistil, že v letkovské školce jsou samé hodné děti. A tak měl Mikuláš radost, že může všechny obdarovat
a čert musel odejít s prázdnou.
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Na co se můžeme těšit … ?
Na Štědrý den, jako už po několikáté, si můžete přijít pro Betlémské světlo - v místní kapličce od 11:00 – 17:00 hodin.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se mohou uskutečnit tyto plánované akce:
-

Silvestrovské fotbalové utkání: Mladí versus Dříve narození – od 15:00 hodin

-

Masopustní průvod je plánován na únor 2021.

-

U masek zůstaneme i v březnu, kdy bychom rádi pro děti připravili Maškarní bál.

-

Trochu zasportovat bychom si mohli při volném bruslení na zimním stadionu počátkem příštího roku.

Další informace o plánovaných kulturních a sportovních akcí budou zveřejněny v lednu, v plánu akcí na rok 2021.

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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