Prosinec 2019

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
nedá mi to, abych v úvodu dnešního vydání nevzpomněl pětileté výročí vydání prvního čísla našeho obecního
časopisu. Těší mne, že nám spolu s Terezou Holou a Luckou Vávrovou a se všemi ochotnými dopisovateli daří
v půlročních intervalech prostřednictvím stránek Letkovských listů pravidelně informovat čtenáře o nejdůležitějších
událostech v obci, o tom, co se změnilo k lepšímu i o tom, co se nám nepodařilo. Všichni ti, kdož se dobrovolně
spolupodílejí na přípravě jednotlivých vydání jsou de facto aktivními spolutvůrci kroniky obce a jsem rád, že se nám
alespoň trochu daří zachytit ty nejdůležitější okamžiky dnešních dnů, často neodmyslitelně spojené s obětavým úsilím
dobrovolných a nadšených jednotlivců, pro generace příští. Je samozřejmé, že ne všechno a vždy se daří tak, jak by si
možná většina z nás přála – tak už to prostě v životě chodí. Nezbývá proto než si přát, abychom se i v dalších letech
mohli společně radovat z nových úspěchů a aby neúspěchů bylo postupem času co nejméně. V nadcházejících letech
bude totiž hned několik příležitostí ke změnám k lepšímu. Před dvěma roky jsem zde vyjádřil svou radost z toho, že
máme novou mateřskou školku pro dvacítku předškoláků, dnes je ve školce téměř dvojnásobný počet dětí a řada z vás
je možná potkává čas od času na procházce nebo je divákem jejich společných vystoupení. Především v souvislosti
s těmi nejmenšími a s ohledem na zlepšování bezpečnosti provozu v obce jsem proto rád, že se dokončuje projektová
dokumentace akce „Letkov – průtah“ a přibližuje se tak doba, kdy se dočkáme tolik potřebného chodníku podél
Plzeňské ulice. S touto pravděpodobně největší stavební akcí v obci budou spojeny i nemalé investiční výdaje, a to
v desítkách milionů korun. Zvažujeme také přeložku stávajícího vzdušného vedení NN do země, tedy možnost
odstranění sloupů v celém úseku Plzeňské ulice, aby nepřekážely po další desítky let třeba uprostřed nově
vybudovaného chodníku. Součástí „průtahu Letkov“ bude kromě zmíněného chodníku i nové veřejné osvětlení a také
odpadní koryto dešťových vod a další investice, o nichž vás budeme průběžně informovat.
Milí čtenáři,
přeji vám a všem vašim blízkým veselé Vánoce a do roku 2020 vám přeji pohodu a spokojenost v osobním
životě i v práci, pevné zdraví a také trochu toho nezbytného štěstí.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Z činnosti zastupitelstva obce a OÚ Letkov
Ve druhém pololetí se veřejné zasedání zastupitelstva konalo poprvé ve středu 18. září 2019. Zastupitelé, mimo jiné,
vzali na vědomí rozpočtové opatření č.5, kde byly starostou obce provedeny změny v celkové výši 113 tisíc korun.
Schválili rovněž rozpočtové opatření č. 6, řešící navýšení rozpočtových prostředků na příjmové straně rozpočtu obce v
celkové výši 650 000,- Kč. Zastupitelstvo obce dále schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 (OZV č. 2/2019) –
ve věci regulace používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Používání zábavní pyrotechniky je
povoleno dne 31.prosince v době od 16:00 hodin do 01:00 hodiny dne 1.ledna roku následujícího. V průběhu diskuse
pak starosta obce informoval o aktuálním stavu přípravy projektové dokumentace ve věci akce III/18018-Letkovprůtah – dešťová kanalizace. V souvislosti s touto akcí rovněž informoval o jednání se zástupci SÚS PK a ČEZ Distribuce,a.s. - o uplatnění požadavku na doplnění projektové dokumentace o variantu přeložení vzdušného el. vedení
podél Plzeňské ulice do země, doplnění PD o veřejné osvětlení a doplnění zastávky ve směru na Plzeň pro linku MHD
č.12 na budoucí okružní křižovatce (U Votavů). Starosta také seznámil zastupitelstvo s návrhem projektu připravovaného fitness parku – s jehož výstavbou se počítá v roce 2020 za předpokladu získání dotace MMR ČR ve výši až
70% uznatelných nákladů.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve středu, 20.listopadu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o pořízení návrhu Změny č. 2 územního plánu Letkov. Dále pak konstatovalo ověření, že Změna č. 2 územního plánu Letkov není v rozporu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a následně pak
vydalo Změnu č. 2 územního plánu Letkov. ZO Letkov dále vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.7/2019 a schválilo Rozpočtové opatření č.8/2019. Uvedeným rozpočtovým opatřením se sníží schodek rozpočtu o 1 500 000,- Kč (na
6,8 mil. Kč). Na návrh předsedů VIR a FV ZO Letkov zastupitelstvo schválilo pana Radka Voříška členem VIR ZO
Letkov a Ing. Ladislava Provoda členem FV ZO Letkov. Současně uvolnilo Radka Voříška z finančního výboru ZO
Letkov. Zastupitelé rovněž projednali a schválili OZV č.3/2019 – pohyb psů a zvířat na veřejném prostranství obce a
OZV č.5/2019 - Požární řád. Zastupitelé dále schválili Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a také
kupní smlouvu se spol. TERBO-Moravia, s.r.o. o prodeji části pozemku parc.č. 321/3, resp. nově vzniklých parc.č.
321/30 o výměře 42 m2 a č. 321/29 o výměře 417 m2 za celkovou cenu 50 490,- Kč a současně schválili smlouvu o
zřízení věcného břemene-služebnosti s Ing. Václavem Pechem ve věci přístupu a vjezdu na pozemek obce parc.č.
321/3, resp. nově vzniklé pozemky parc.č. 321/3 a č. 321/28 přes pozemek Ing. V. Pecha, parc.č. 1118/27. Zastupitelstvo rovněž schválilo další smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – a to se spol. ČEZ Distribuce,a.s. ve
věci provedení stavby a s tím spojené věcné břemeno na pozemku obce parc.č. 462/4, smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti s PlzenecNet, z.s. ve věci vybudování el. přípojky NN na pozemku obce parc. č. 393/41 a s tím
spojené věcné břemeno poskytnuté na dobu neurčitou, smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti se spol. Atan
nábytek, s.r.o. ve věci vybudování el. přípojky NN přes pozemek obce parc.č. 393/41 a s tím spojené věcné břemeno
poskytnuté na dobu neurčitou. Zastupitelé také vyjádřili souhlas s žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
MMR ČR na rok 2020 na financování akce “Letkov – relaxační zóna a fitness park pro všechny generace“.
Zastupitelé obce jednali rovněž o možnosti přeložení venkovního vedení NN podél Plzeňské ul. v souvislosti
s plánovanou akcí III/18018-Letkov-průtah a s tím spojenými předpokládanými náklady ve výši 9 546 000,- Kč (bez
DPH), tedy cca 12 mil. Kč s DPH. Vzhledem ke vzneseným připomínkám a námětům byla diskuse k této
problematice po cca 20ti minutách ukončena a bylo rozhodnuto o zařazení bodu na příští veřejné zasedání.
V souvislosti s hlavními plánovanými investičními akcemi v období nejbližších 5ti let pak zastupitelé jednali o
záměru obce na sjednání dlouhodobého investičního úvěru ve výši 35 mil. Kč na dobu max. 30 let s předpokladem
ročních splátek max. do výše 1,5 - 2 mil. Kč, počínaje rokem 2023. Tento úvěr by měl být postupně využit k
financování nejnákladnějších investičních akcí, s jejichž realizací se uvažuje v období let 2021-2025. Jedná se o
přeložku výtlaku čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a výměnu čerpadel (cca 2,4 mil. Kč), výstavbu odpadního
koryta DK v úseku náves-památník, Božkovský potok (cca 7,5 mil. Kč), přeložku vzdušného vedení NN podél ulice
Plzeňská v rámci celkové plánované rekonstrukce silnice III/18018 (cca 12 mil. Kč), výstavbu chodníku v ul.
Plzeňská (cca 5 mil. Kč) a nového veřejného osvětlení v ul. Plzeňská (cca 2 mil. Kč), dále pak o přeložku plynu v
úseku křižovatky ulic Plzeňská a Staroplzenecká (cca 300 tis. Kč) a konečně pak o plánovanou rekonstrukci části ul.
Staroplzenecká – včetně DK, chodníků, parkovacích stání a nové vozovky v úseku od křižovatky s Plzeňskou ulicí po
kapličku (cca 5 mil. Kč). I tato diskuse byla s ohledem na připomínky a náměty po několika minutách přerušena a
bylo rozhodnuto o zařazení bodu na příští veřejné zasedání. V závěru zasedání zastupitelstvo obce schválilo složení
Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019.
Prosincové veřejné zasedání zastupitelstva obce, svolané starostou obce na středu 18. prosince 2019 mělo na programu
projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020, schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období let 20202025 a schválení rozpočtu MŠ Letkov, p.o. na rok 2020. Návrhy všech těchto dokumentů byly zveřejněny na úřední
desce i na elektronické úřední desce obce od 2.prosince 2019.
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Aktuality -

Dobrovolní hasiči opět v akci

Krátce po skončení letošní soutěže „hasičat“ se pustila skupinka dobrovolných dospělých hasičů - pánové Radek
Voříšek, Tomáš Drnek, Michal Fait a David Sniegoň - do zlepšování podmínek pro soutěžící družstva v roce příštím.
Od rozhodnutí rozšířit startovací plochu a vytvořit tak stejné podmínky pro všechny soutěžící netrvalo déle než měsíc
a původní plocha ze zámkové dlažby byla rozšířena na více než dvojnásobek. Současně byla upravena část travnaté

plochy kolem a nově oseta trávou. V té době jen málokdo věřil, že bude možné na stejném místě uspořádat
plánovanou sportovně zábavnou akci konec prázdnin s hasiči. Jak se ale ukázalo – odvážným a hlavně obětavým a
pracovitým přálo štěstí i počasí, dílo se podařilo a určitě se bude našim i všem přespolním mladým hasičům na nově
upravené ploše dobře závodit. Stejná skupina dobrovolníků ale pracovala i na úpravě garáže v budově hasičské

zbrojnice. Stavební úpravy (zabudování nových dveří, úprava podlahy před vstupem na půdu) byly provedeny
svépomocí zmíněné trojice dobrovolníků a novou dlažbu pak položila firma Gamela interiéry,s.r.o. Dnes je místnost
čistá a díky bezprašné podlaze slouží v zimních měsících - spolu s hezky zařízenou klubovnou k přípravě mladých hasičů. A když už jsem zmínil tyto tři akce, které ve svém volném čase
pomohli zrealizovat zmínění tři pánové, nelze zapomenout ani na jejich promptní pomoc při
zabudování sloupků s řetízkem při vchodu do budovy MŠ, které byly zakoupeny a instalovány
s cílem zabránit náhodnému vběhnutí dětí do vozovky před školkou pod kola projíždějících
vozidel, jejichž řidiči ve většině nedodržují stanovenou rychlost v obci, nedbají na upozornění
světelné signalizace upozorňující na rychlost vozidla, ani nerespektují vodorovné značení na
silnici Pozor – děti!

Altán v Lískové ulici poslouží i jako čekárna
V rámci Mikroregionu Radyně, jehož je naše obec členem, jsme se přihlásili ke společnému projektu „Odpočinkový a
naučný mobiliář“ z programu PSOV PK 2019 a získali tak dotaci 29 tis. Kč na zakoupení salaše Tatry. Plocha pro
umístění salaše byla vybrána v ulici Lísková, poblíž zastávky MHD linky č.12. Podloží pro srub ze zámkové dlažby

položila opět již zmíněná skupina obětavých hasičů. Při vlastním ukládání srubu na místo z důvodu vlastního
pracovního zaneprázdnění už bohužel nemohli pomáhat – a protože se ukázalo, že nebylo možné použít připravenou
mechanizaci, byla vítána pomoc pětice dělníků, pracujících toho času na nedaleké stavbě rodinného domu. Všem
jmenovaným dobrovolníkům, Radku Voříškovi, Tomášovi Drnkovi, Michalu Faitovi a Davidu Sniegoňovi za
obětavou práci v době svého volného času upřímně děkuji.
(Rostislav Kotil)
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Oprava povrchu v ul. Šípková a úprava příkopu – Kyšická
Nezpevněný povrch úvozové cesty se postupem času stal pro obyvatele žijící v této části obce těžko sjízdným a stále
obtížnějším byl i pro vozidlo spol. Rumpold Rokycany. Opravu provedla na objednávku firma HOMONI,s.r.o. během
dvou dnů. Složitější a finančně nákladnější bylo doplnění žlabovek v příkopu podél Kyšické ulice. Práce provedla
firma Berdych plus,s.r.o., která v jarních měsících dokončila stavbu nové křižovatky a Lískové ulice.

Starost o Božkovský potok
Chtěl bych se s vámi podělit o naši starost o Božkovský potok. Ačkoliv "náš" Božkovský potok je napájen převážně z
vrtu a mohli jsme se tedy pyšnit průzračnou bystřinkou, skutečnost byla jiná. Od prvních podezření, že Božkovský
potok sloužil pro někoho jako stoka uběhlo již více než 2 roky. Samotné vypouštění
splaškových vod ale pravděpodobně trvalo daleko déle. Škoda času, kdy potok v
horním toku zapáchal, mřela rybí násada a vše se samozřejmě dále usazovalo do
bahna na dně. Celá věc je o to smutnější, že byla naše obec za užití nemalých prostředků odkanalizována a nikdo z našich spoluobčanů by neměl svévolně porušovat
pravidla při nakládání s odpadními vodami. Rozhodně se nechceme smířit se situací, kdy nám zapáchající bahno zůstává usazené v korytu potoka, který mnohdy protéká přímo našimi pozemky, nebo je v jejich blízkosti. Nic jsme nezavinili a jen
žádáme, aby bylo vše důsledně dořešeno.
(Michal Fait)

Léto prožité ve Staroplzenecké ulici
Prohlížím si s potěšením další vydání Letkovských listů, ve kterých se popisuje, jak se v naší obci žije – obrázky a
články o akcích pro děti a seniory, o stavbách silnic a
chodníků, o soutěžích, o sportovních turnajích a o
akcích dobrovolných hasičů. Vše hodnotím velmi
kladně, líbí se mně, že naše obec opravdu žije.
Bohužel, v naší ulici a v ulici Plzeňská nejsou občané
vůbec spokojeni, a to kvůli nadměrnému provozu
osobních i nákladních vozidel. Ano, v horní části
Letkova vyrůstají nové domy, silnice, kruhové
objezdy, chodníky apod. Ale co my tady v dolní části
obce? Nevím, jestli některé občany z jiných částí
obce
zajímá, jak tady žijeme my, z většiny původní obyvatelé. Kdo totiž
nežije v jedné z těchto dvou ulic, nedovede si ani ve snu představit,
co tady zažíváme. Celý můj život byl v naší ulici velký provoz – lom,
dvě obalovny, zkracování si cesty z pražské silnice na budějovickou.
Obchvatem a dálnicí tohle vše na krátkou dobu skončilo. Byla to
paráda! Z naší ulice se stala ulice slepá. A pak to přišlo znovu.
Průmyslová zóna a její postupné rozšiřování! Situace se zhoršila ještě
více, když letos v březnu začal provoz společnosti ASP Group na
výrobu/montáž a skladování čtyřkolek s padesáti zaměstnanci.
Provoz před otevřením této průmyslové haly byl sice otravný, ale
ještě to byl ráj! To, co se tady děje teď, je naprosto zdrcující a neúnosné! Dojíždění zaměstnanců do práce a zpět (v
průměru 100 vozidel denně), zásobování, pošta, firmy obchodující s ASP Group, čtyřkolky, které si naši ulici pletou
se závodní dráhou, nadměrný prach a hluk. O rychlosti, kterou tady málokdo dodržuje, ani nemluvím. A na co nesmím

4

zapomenout, ke všem těmto nepříjemnostem se přidává i popraskání zdí v našich domovech, čímž jejich hodnota
rapidně klesá.
A teď už, na závěr mého příspěvku – komu můžeme poděkovat za tuto situaci, která v našich ulicích nastala? Bez
pochyb jak zastupitelům naší obce z roku 2007-2008, kteří o průmyslovou zónu v této části zanesli do územního
plánu, tak i sami sobě, že jsme tuto záležitost v té době podcenili. Dnes už, spolu s OÚ, se nám tato situace těžko
napravuje.
(Marie Chámová)

Ohlédnutí za létem

- Letkovská čtyřicítka 2019

Na pátém ročního oblíbeného závodu Letkovská čtyřicítka, který je součástí seriálu Hannah Pilsen Trail, se sešla
dvoustovka vytrvalců. Na start se postavilo pár známých reprezentantů atletů, trailistů, běžců na lyžích, orientačních
běžců, triatlonistů a dokonce i českých reprezentantů Spartathlonu. S nimi změřili síly kondiční a samozřejmě
rekreační běžci, kteří měli jako vždy největší zastoupení. Závod obohatili zahraniční účastníci, kteří tentokrát vzbudili

velký ohlas. Hlavní kategorii mužů maratonců ovládl Stanislav Rada, který absolvoval trasu 42km s převýšením
1250m!! za 3:15,20, a to přes vrcholy Na Pohodnici, Jandova skála, Čilina, Maršál, Radyně a Stradiště. Na trati 32 km
byli nejrychlejší Tomáš Hofhans a Věra Hamplová. Populární borec Tomáš Eisner si tentokrát vyzkoušel
půlmaratonskou trať. Nejenže vyhrál, ale v čase 1.17.33 ustanovil nový rekord trati. Velký ohlas měla kategorie dětí,
které obíhají nádrž. Od příštího roku bude tato kategorie obohacena o tzv. Multigenerační závod štafet, ve kterém

po dětech mohou vyběhnout na stejnou trať 350m jejich rodiče nebo prarodiče. Přijďte vyzkoušet nebo alespoň fandit
v příštím roce kolem 10hod ranní 30.května 2020. Za pomoc a podporu v tomto ročníku děkují pořadatelé obci
Letkov, Sportpenzionu Pohoda a členům TJ Sokol Letkov, kteří výrazně pomohli při organizaci.
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Orientační závody na horských kolech
První červencové dny roku 2019 se v Plzni konaly tradiční pětidenní orientační závody na horských kolech – 5 Days
MTBO Plzeň 2019. Letošní největší závod svého druhu na světě přivedl do Plzně téměř 1000 závodníků z více než 20
zemí. První etapa (krátká) vedla přes krásné polesí lesa Pytel, vrchol Na Pohodnici a kolem Jandovy skály. Nejlepší

bikeři projížděli uličkami Letkova V Podlesí, přilehlými pěšinkami a několikrát vyjížděli prudká stoupání z východní
strany lesa. Úvodní etapu v Letkově vyhrála v ženách mistryně světa Emily Benham Kvale z Velké Británie a
v mužích český reprezentant a taktéž mistr světa Vojtěch Ludvík. Děkujeme všem sportovním příznivcům z Letkova,

že se stačili vyhýbat nebo fandit závodníkům na horských kolech, kteří projížděli uličkami rychlostí přesahující
30km/hod. Ostatně můžete si tento krásný sport vyzkoušet příště v kategorii „ Open“.
(Jan Hasman)

8. nohejbalový turnaj na hřišti TJ Sokol Letkov
Druhý červencový víkend v Letkově patřil již tradičně nohejbalistům. Ti se sešli nejen z Letkova, ale také
z jihočeských Lažan nebo z Prahy, aby si po roce opět zahráli na tomto stále populárnějším a přátelském turnaji.
Soutěžilo opět 14 týmů, z nichž zůstalo pevné jádro z předchozích let, a přidaly se 4 nové týmy. Počasí před turnajem
se nevyvíjelo vůbec dobře. Ještě den před hracím dnem vydatně pršelo a organizátoři museli řešit kvalitu terénu na
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hřišti. Nakonec byli pořadatelé nuceni celou hrací plochu přikrýt. Tímto se jim podařilo zajistit optimální podmínky
pro příští den, kdy sice také ještě pršelo, zdaleka to ale nebylo tolik. Prvních osm týmů bylo oceněno věcnými dary a

první tři týmy obdržely poháry a soudek piva. Z vítězství se nakonec radoval nováček letošního turnaje - družstvo
Osada starých kamarádů z Prahy.
(Petra Jíšová)

Soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce
3. srpna se k letkovské víceúčelové nádrži sjeli opět fanoušci lodního modelaření. Přes 30 lodních modelářů z celých
Čech se opět sešlo, aby si rekreačně zasoutěžili v 5 kategoriích, které zahrnovali také juniory, lodě s parním pohonem
a oblíbenou kategorii žen. Poslední jmenovaná kategorie opět ozvláštnila celé soutěžní klání tematickými kostýmy
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letos to byly havajské tanečnice. Počasí tentokrát nebylo tak parné, takže jsme všichni strávili příjemný den u vody,
kde jsme si mohli zakoupit i klobásku z grilu. Celý den opět probíhal v nanejvýš přátelském duchu, a tak průběh akce

nic nenarušovalo. Náš putovní pohár nakonec zamířil do jihočeských Borovan zásluhou Pavla Svitáka, který jako
jediný dokázal zajet se svou lodí všechny čtyři jízdy bez chyby.
(Petra Jíšová)
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Podzimní setkání občanů dříve narozených
Tradiční setkání občanů dříve narozených se konalo v pátek 18.října. Úvodem vystoupily děti z letkovské mateřské
školky pod vedením paní ředitelky Synkové a bylo to vystoupení radostné, plné krásných a nezapomenutelných momentů. Naši nejmenší jsou již velmi zkušení ohledně veřejného vystupování a dočkali se opět právem velikého potles-

ku všech přítomných. Dalším zajímavým bodem bohatého programu byla přednáška hasičů. Seznámili jsme se s jednotkou požární ochrany obce Kyšice, která zajišťuje požární ochranu pro obec Letkov. Příjemným a zajímavým zpestřením byla ukázka výjezdového vozidla a informace o důležitosti pravidelné kontroly komínů a kotlů před nadcháze-

jící topnou sezónou. Zábavu obstarala již tradičně skupina Duo-Perla Stanislav Peroutka a Petr Žákovec. Výborné
domácí občerstvení - od koláčků a chlebíčků přes kávu až ke sklence dobrého vína bylo bonusem celého večera. Další
plánované setkání se uskuteční na jaře příštího roku a už teď se všichni opravdu moc těšíme.
(Eliška Pilíková)

Lampionový průvod a strašidelná stezka
V neděli 27.10. 2019 uspořádali letkovští hasiči příjemnou akci pro děti i rodiče v halloweenském duchu. Děti si mohly nakreslit nebo vybarvit strašidelný obrázek, za který byla sladká odměna. Všichni jsme si mohli zpříjemnit čekání
na tmu občerstvením, které bylo nabízeno bezhlavým strašidlem a milou čarodějnicí. Mezitím dobrovolníci připravili
strašidelnou stezku, kde na děti čekala různá strašidla jako ježibaba, hejkal nebo bílá paní, čerti aj., nechyběl ani strašidelný smích a to jsme se opravdu začínali bát. Drobné úkoly byly po zásluze odměněny sladkostmi.
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Stezka byla vyzdobena úžasnými svítícími dýňáky, s jejichž vyřezáváním a dlabáním si pohrála dospívající hasičata.
Po absolvování strašidelné stezky se vydal lampionový průvod ulicemi horního Letkova na příjemnou procházku, kde
všichni společně mohli probrat zážitky z povedené akce. Dětem i všem dospělákům se tento večer moc líbil a budou
se těšit na příští rok zase na viděnou se strašidly i lampióny.
(Veronika
Bryndová)

Vítání občánků
Dne 8.11.2019 jsem se zúčastnila jako babička již podruhé Vítání občánků v Letkově. Byla jsem mile překvapena
ročním přírůstkem letkovských občánků. V sále bylo 12 nových krásných dětiček. Byla jsem pyšná na to, že jsem
babičkou té nejmladší, která byla mezi nimi. Anetka to zvládla skvěle stejně jako všichni ostatní špuntíci. Program byl
zpestřen vystoupením dětí z naší mateřské školky. Jsou totiž moc šikovné a velmi se jim to jejich vystoupení povedlo
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Každý nový občánek byl přivítán a obdarován dárečkem a maminky obdržely zaslouženou kytičku. Na závěr na
všechny zúčastněné čekalo malé skvělé občerstvení. Mohu říci, že mi mezi těmi mrňousky bylo příjemně a děkuji, že
jsem se svými blízkými prožila hezké páteční odpoledne.
(Markéta Čechurová)

Letkovská diskotéka
Oldies but goldies - hity z černých kotoučů (dnes tedy spíše cédéček ) od 60. do 80. let minulého století - to byly pecky, které prezentoval legendární plzeňský DJ Petr Březina na Letkovské diskotéce pořádané v místním kulturním
domě. Parket v zaplněném sále začal po několika starších hitech skupin Olympic a Katapult pulsovat a atmosféra se

postupně měnila ve slušně našlápnutej rockovej mejdan, který časem gradoval dalšími hity. Creedence Clearwater
Revival, Europe, Slade, Uriah Heep, Deep Purple, Whitesnake, Bumerang, Turbo a mnohých dalších známých
interpretů beatové muziky. Zábava pokračovala až do půlnoci, a to i s přispěním dvanáctistupňového kyšického

speciálu, který s péčí obhospodařovala dvojka Verča a Kuba. Soudě podle spokojenosti a ohlasů, plánujeme akci s
Petrem Březinou opakovat, a rovněž se v příštím roce můžeme těšit i na další připravované rockové zábavy, které
stejně tak proběhnou v místním KD. Přípravy jsou již v plném proudu.
(Věra
Kliková)

Mikulášský rej a rozsvícení vánočního stomečku
První adventní neděli v Letkově oživil již tradiční dětský Mikulášský rej. Opět byl pod taktovkou obecního kulturního
výboru a tentokráte v plné čertovské parádě! Naši zástupci se proměnili v pekelný oddíl v krásných kostýmech a
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hudbu pouštěl samotný Lucifer. Zábavu si nenechalo ujít přes 50 letkovských dětí. Ty si mohly zatančit pod vedením
letkovských maminek a také se zúčastnit soutěží. Samozřejmě nechyběl ani slibovaný Mikuláš i se svým doprovodem.
Kdo zazpíval, dostal zaslouženou výslužku, ale musel slíbit hlavně čertovi, že se do příštího roku polepší! Taneční sál
byl opravdu nabitý jak dětmi, tak jejich rodiči, a proto patří velký dík především pořadatelům akce, kteří letošní
organizaci perfektně zvládli. Všichni jsme si odnesli nejenom mnoho zážitků.

Po skončení akce jsme se všichni volně přesunuli k nově nazdobenému vánočnímu stromu na návsi, kde měly hlavní
slovo opět děti.
(Petra Jíšová)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Už se stalo tradicí, že vánoční strom na letkovské návsi rozsvěcí spolu se starostou obce letkovské děti svým hlasitým
odpočítáváním - a ty, které chodí do mateřské školky, ho navíc ozvláštní vánočními písněmi. Letos se nám počet dětí
u stromečku stejně jako ve školce rozrostl, a tak jsme mohli v plné síle a parádě slyšet jak tradiční tak i novější koledy
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a také jednu anglickou píseň spojenou se zimou. Děti nás všechny potěšily a navodily krásnou vánoční atmosféru.
Bylo to krásné zahájení adventu a jedno oko nezůstalo po jejich vystoupení suché. Opět patří dík jak organizátorům
akce, tak celému pedagogickému sboru naší školky, který s dětmi jejich vystoupení neúnavně nacvičoval.
(Petra Jíšová)

Mikulášská nadílka v mateřské školce

Na každého se sice v knize hříchů něco našlo, ale nakonec si všechny děti zasloužily za svoje chování a hezké básničky balíček s cukrovím a ovocem
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Mladí hasiči
Konec prázdnin s hasiči
V sobotu 31. 8. se uskutečnil druhý ročník akce Konec prázdnin s hasiči. Oproti loňskému roku nám počasí přálo a byl
krásný letní den. Odpoledne proběhl závod požárnické všestrannosti pro družstva MH, který si mohli vyzkoušet i
všechny děti a dospělí. Na louce byla připravená překážková dráha a soutěž v motání hadic. Motání si nejvíce užili
hasičské děti a jejich vedoucí z přítomných sborů, ale našli se i odvážlivci z řad rodičů a návštěvníků akce. Poté
proběhla dětská diskotéka, na které si děti zatančily společně s Míšou Pražákovou, která si pro ně připravila několik
rytmických tanečků. Na závěr odpoledne se děti vyřádily ve vodní mýdlové pěně. Večer patřil dospělákům. Po
výborné loňské zkušenosti opět zahráli Podvraťáci a během krásného letního večera vytvořili skvělou atmosféru. Plný
„parket“ až do konce hudební produkce byl důkazem, že se všichni přítomní dobře bavili.

Po prázdninách jsme rovnýma nohama skočili do trénování , jelikož už 14.září nás čekala první soutěž do nové
sezóny. Jeli jsme na ligovou soutěž do Dolní Lukavice. Přestože v letošním roce většina dětí přešla do vyšší kategorie,
nic to neubralo na jejich výkonu a starší si přivezli zlato a mladší stříbro! Poté následovaly soutěže ve Všerubech,
Nezvěsticích, Blovicích a podzimní kolo hry Plamen v Radochovech. Všude jsme předváděli slušné výkony, i když
na medaile to nestačilo a brali jsme vesměs čtvrtá místa. Zabodovali pouze jednotlivci, když David i Tadeáš ve
Všerubech suverénně zvítězili v běhu na 60m s překážkami. V Nezvěsticích nás zradil
materiál, když v rozběhu play off, kam jsme postoupili z prvního místa, nám praskla hadice
a bylo po obhajobě vítězství. Přesto jsme v celkovém hodnocení okrskové ligy Plameňák
obsadili druhá místa v kategorii mladších i starších. Na „dušičky“ jsme se opět vypravili na
noční soutěž do Nevřeně, které se letos zúčastnilo více než 35 družstev v každé kategorii.
Mladší vybojovali krásné 3. a 4. místo, starší byli také čtvrtí. Druhou listopadovou sobotu
jeli závodit dorostenci do Druztové. V závodě požární všestrannosti jednotlivců jsme
vybojovali dvě první místa a jedno třetí. Kromě soutěžení jsme byli také na exkurzi ve
výcvikovém středisku HZS ve Zbiroze, kde jsme si prohlédli muzeum hasičstva a ukázku
zásahového automobilu s výsuvným 52m vysokým žebříkem. Uspořádali jsme akci
„Lampionový průvod a strašidelná stezka“ pro širokou veřejnost a mile nás překvapila
hojná účast dětí všech věkových kategorií a jejich rodičů. V listopadu jsme jeli na
slavnostní vyhlášení ligy mládeže do Příchovic, odkud jsme si odvezli poháry a medaile za
skvělé první místo v kategorii mladších a třetí místo v kategorii starších. Na začátek
adventu jsme připravili stánek s občerstvením při rozsvícení vánočního stromu na návsi, kde byl nachystaný tradiční
svařák, čaj a něco sladkého k zakousnutí. Nechyběl ani prodej vánočních dekoračních perníčků. Rok jsme ukončili
s dětmi a jejich rodiči na „vánočním večírku“, který se tentokrát nesl v duchu bowlingového zápolení.
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Soutěže jednotlivců
Kromě týmových soutěží se náš kolektiv věnuje i závodům jednotlivců jak v kategorii dorostu (100m s překážkami),
tak i žáků (60m s překážkami). Zejména v letních měsících jsme se zúčastnili mnoha závodů napříč republikou.
S dorostem jsme navštívili Brno, Bludov, Kamenec u Poličky, Moravský Beroun a Pískovou Lhotu. První výsledková
vlaštovka v této kategorii bylo třetí místo Davida Drnka v Pískové Lhotě. Šedesátky jsme běželi v Brně, Pasekách,
Bruntále a Moravském Berouně. Nejvíce se dařilo Tadeášovi Voříškovi, který svoji kategorii mladších chlapců vyhrál
v Pasekách, Bruntále i Moravském Berouně. Jenda Sniegoň přidal třetí místo v Pasekách a čtvrté v Moravském
Berouně, David Drnek byl druhý v Moravském Berouně.

Český halový pohár v běhu na 60 m
Nejdůležitější závod jednotlivců je bezpochyby Český halový pohár. Po jarní části sezóny
halového poháru jsme se zúčastnili dalších dvou závodů letošního ročníku halové soutěže. O
víkendu 2. a 3. listopadu proběhlo v Praze třetí kolo Českého halového poháru v běhu na 60 m s
překážkami. Náš kolektiv se zúčastnil se sedmi závodníky. V kategorii starší chlapci obsadili
David Drnek 26.místo – 12:89s a Dominik Lukáš 123.místo – 15:44s z 256 závodníků. V mladší
kategorii Zuzka Prokšová 57.místo – 16:92s, Kája Nejedlá 94.místo – 18:14s, Dominika Horová
120.místo – 19:26s, Jenda Sniegoň 60.místo – 16:60s a nejlépe se umístil Tadeáš Voříšek, který
vybojoval skvělé 3.místo – časem 14:09s z 229 závodníků.
V sobotu 23. listopadu jsme vyrazili na poslední závod sezóny do daleké Ostravy, kde závodil za
náš kolektiv Tadeáš Voříšek, Jenda Sniegoň, David Drnek a Dominik Lukáš. V mladší kategorii
zaběhl Jenda 53. místo ze 174 závodníků s časem 16:95s . Tadeáš s časem 13:83s bral 4. místo v základní skupině a
nominoval se do finálových rozběhů, kde vybojoval konečné 3. místo. Starších kluků závodilo 180... David s časem
12:60s obsadil 17. místo a Dominik s časem 15:81s byl na 110.místě V Ostravě se vyhlašovalo i celkové pořadí ze
všech čtyř závodů zařazených do Českého halového poháru – jaro Ostrava a Jablonec, podzim Praha a Ostrava. V
kategorii starší chlapci se David Drnek umístil na krásném 19. místě - hodnoceno 386 závodníků. V kategorii mladší
chlapci skončil Jan Sniegoň na pěkném 69. místě a Tadeáš Voříšek se umístil na skvělém 4. místě – hodnoceno 370
závodníků. Všem našim závodníkům patří velké poděkování za skvělou reprezentaci naší obce!
(Věra Drnková, Radek Voříšek)

TJ Sokol Letkov
Fotbalový turnaj
V sobotu 27.7. 2019 hostila Letkovská aréna fotbalisty z Čech ,Moravy i Slovenska na přeboru České obce
sokolské v malé kopané. Jednalo se již o 29. ročník organizovaný TJ Sokol Letkov a měl kvalitní obsazení.
Slavnostní výkop provedl starosta obce. Hrálo se v kategoriích do 40 (5 družstev) a nad 40 let (4 družstva)
systémem každý s každým 2x13 minut jeden zápas. V mladší kategorii se zúčastnily týmy Bedna Praha,
Sklo a střepy (česko-slovenský tým), Sokol Letkov, Sokol Čejkovice, Seladons United. Většina ze 17 utkání
byla velice dramatická, zvláště ve skupině do 40 let, kdy skupinu mladých rozhodl nelítostný souboj domácího Sokola
Letkov a týmem Sklo a střepy. Ještě v poločase Sokol Letkov vedl 1:0, ale drtivý závěr přehoupl československý tým
Sklo a střepy ve svůj prospěch a zvítězil 2:1. Druhé místo, stejně jako vloni, patřilo fotbalistům Bedna Praha,
kteří měli skore o 1 gol horší než vítěz Sklo a střepy. Třetí skončil Sokol Letkov hlavně zásluhou výborného brankáře
Josefa Víta (Zelí). Udržet tuto skupinu na uzdě byl pro rozhodčího Marka Rajtmajera nelehký úkol a že rozdal pouze
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jednu červenou kartu byl malý zázrak. Skupina nad čtyřicet let se již hrála v klidnějším a zkušenějším tempu.
Zastoupeny byly týmy Sokol Letná, česko- slovenský tým Sklo a střepy st., Lékaři Plzeň a Sokol Letkov. Domácí
Sokol dokázal, že má kompaktní celek. Vyhrál turnaj bez ztráty bodu a navázal na úspěšnou sezonu ligy plzeňských
starých gard ve futsale, kde skončil na 2. místě. Některá mužstva neměla dostatek hráčů na střídání a tak se v horkém
letním počasí více trápila, což bylo znát i na kvalitě zápasů. Poháry od firmy JTF PARTNERSHIP přebrala první tři
mužstva v každé skupině a nejlepší jednotlivci, mezi kterými byl i místní Jirka Čechura, jako nejlepší hráč ze

skupiny starších. Občerstvení jako každý rok zajišťovala parta Dámského klubu s přispěním dalších dobrovolníků a
přátel nejen z Letkova. Zábava na hřišti pokračovala do pozdních nočních hodin s českými hity poprockové skupiny
OBR.
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Sportovní zápolení pokračuje
V sobotu 10.8. 2019 sehrála stará garda TJ Sokol Letkov přátelské utkání s místními borci z Františkových
Lázních na jejich perfektně připraveném trávníku. Tato akce se opakuje již po několik let. Tým Sokola
Letkov doplněný o hráče ze Sokola Letná Plzeň si vedl velmi dobře proti zkušeným lázeňákům a uhrál
remízu 2:2. V poslední minutě
srovnával za naše barvy z
penalty
Honza LukášBohemák . Za Sokol Letkov se
zúčastnili Jirka Čechura, Pavel
Ullmann, Olda Freiberg, Jirka
Kovařík, Honza Lukáš, Tomáš
Krystl, Libor Otto, Michal
Heller, Rosťa Strejc, Petr
Ženíšek, Petr Kolář, Karel
Fiala.V období 23. - 25.8.
proběhl turnaj v malém fotbale
v Čejkovicích u Hodonína. V tradičním turnaji v malé kopané, kam již po leta jezdíme, jsme byly
zastoupeni v kategorii mladých hráčů i staré gardy.Ze starších se zúčastnili Jirka Čechura, Petr Ženíšek,
Josef Seidl, Jan Lukáš Rostislav Strejc Pavel Ullman, Václav Kašpar a Petr Šampalík. Nejlepším hráčem
turnaje byl zvolen byl Jirka Čechura a brankářem Pavel Ullmann.

Nástup nové generace
Již 21. ročník turnaje mládeže ve futsale přebor České obce sokolské, proběhl v sobotu 7. 12.v Rokycanech
v hale u zimního stadionu. Pořadatel Sokol Letkov připravil pro fotbalové přípravky (hráči do 10 let) celkem
20utkání. Hrálo se ve dvou skupinách po 4 týmech.
První skupinu vyhrál Slavoj Mýto před
druhou Viktorkou. Z druhé skupiny postoupily Sokol
Letná Plzeň s TJ Prazdroj Plzeň. Sokol Letkov měl
hráče o 2 roky mladší než ostatní, přesto srdnatě
bojovali a trenéři Oldřich Freiberg a Michal Heller
mohou být na ně hrdi.V semifinále Viktorka porazila
až na penalty Sokol Letnou ve finále narazila na

loňského vítěze Slavoj Mýto. Kdo zvedne pohár nad
hlavu? Takové drama se jen tak nevidí . Po normálním
čase 15 minutách bylo na světelné tabuli 0 : 0.
Infarktové penalty vyhrála Viktorka 3 : 2 a udělila
svému legendárnímu trenéru Zdeňku Radovi
neskutečnou radost Poháry přebrali i jednotlivci
s nápisem 21. Ročník Přebor ČOS ve futsale : nejlepší
brankař. Dan Mesány Sk Horní Bříza, nejlepší hráč
Michal Čagánek Sparta Radkovice. Pořadatelé ze Sokola Letkov nezapomněli opět ocenit všechny trenéry,
kterým předali drobné dárky od Realitní kanceláře PUBEC . Každý hráč, který nastoupil na palubovku ( 95
účastníků) obdržel zlatou medaili , na které byl emblém Sokola Letkov , který jim připomene krásný den.
Organizátorům ze Sokola Letkov ulehčil práci s přehledem řízení celého turnaje rozhodčí Miroslav Adamčí .
(Karel Fiala)
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V Pohodě je Pohoda
Léto a podzim v Pohodě
Léto bylo ve znamení dětských příměstských kempů. Všechna letní sportoviště byla k dispozici místním sportovcům a
nechybělo ani letní osvěžení na terase. Restaurace je otevřena
každý den od 11hod. s poledním menu po celý týden.
V polovině září se aktivní běžci mohli zúčastnit již 3. ročníku
běhu Praha - Plzeň s cílem v Letkově u vodní nádrže. Pro
velký úspěch je již vypsán další ročník. V listopadu proběhlo
další představení NA STOJÁKA, které bylo vyprodáno a opět
kluci nezklamali. Milovníky dobrého jídla a vína jsme opět
přivítali
na klasických Svatomartinských hodech. Začátkem prosince
jsme uklidili skříně a proběhl 1. Pohodový Blešák.
Sportujeme i přes zimu. Pro tenisové sportovce je v
provozu tenisová hala. A po celý zimní čas probíhají
pravidelné hodiny cvičení BOSU, Pilates, Jogy a indoor cyclingu. Všechny rezervace přes on-line rezervační systém. V zimním období dále můžete navštívit
naše wellness a fitness.
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. Již teď pro vás připravujeme akce
na rok 2020 jako jsou divadelní představení, bál a další.
(Petra Kraftová)
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Na co se můžeme těšit … ?
Vánoční troubení plzeňského ponocného v Letkově – v pátek 20. 12. v 19:00 h
Na Štědrý den, jako už po několikáté, se můžeme těšit na zpívání vánočních koled u laviček v Podlesí ve 14:00 a na Betlémské světlo - v místní kapličce od
15:00 hodin.
Dětské silvestrovské řádění v KD Letkov – v pondělí 30. 12. odpoledne
Rok 2019 nám ukončí silvestrovské fotbalové utkání: Mladí versus Dříve narození – od 15:00 hodin
Přijďte oslavit vstup do Nového roku s Hasiči Letkov.
Prodej vstupenek do 29. 12. u pořadatelů

Na Masopustní průvod se zamaskujeme a vypravíme v sobotu 1. února 2020.
U masek zůstaneme i v březnu, kdy bude pro děti připraven Maškarní bál.
Tančit budou i dospělí a to v sobotu 8. 2. 2020 na 5. ročníku Pohodového bálu.
V příštím roce si Tělocvičná jednota Sokol Letkov připomene 100 let od svého založení.
Další informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích budou zveřejněny v plánu kulturních a sportovních akcí na rok 2020.
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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PF 2020

Všem čtenářům
přejeme hezké prožití vánočních svátků
a do nového roku 2020
pevné zdraví, pohodu a spokojenost
v práci i v osobním životě
Redakce Letkovských listů
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