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Milí spoluobčané,
většina z vás asi zaznamenala změnu četnosti vydávání Letkovských listů, pro kterou jsme se rozhodli po
zkušenostech z prvního roku existence časopisu. Jsme rádi, že jsme se po celý minulý rok setkávali jenom
s pozitivními reakcemi k obsahu jednotlivých vydání listů a rádi bychom vám i v tomto roce čas od času
připravovali souhrn informací o těch nejdůležitějších událostech v naší obci. Při této příležitosti ale znovu
připomínám, že v redakční radě přivítáme všechny vaše náměty k obohacení jednotlivých čísel našeho obecního
zpravodaje. Přivítáme vaše kritické i pochvalné postřehy, kresby, fotografie nebo krátké články vztahující se k dění
v obci a rádi využijeme tyto vaše náměty v některém z příštích vydání Letkovských listů.
V letošním roce je naplánována realizace několika finančně velice nákladných akcí - rekonstrukce budovy
bývalé školy a vybudování mateřské školy, zateplení budovy OÚ Letkov a oprava budovy hasičské zbrojnice. Jejich
zahájení je ale vesměs podmíněno přidělením finanční dotace. Jsem proto rád, že již byla potvrzena finanční
dotace od Plzeňského kraje ve výši 300 tisíc korun na opravu budovy hasičské zbrojnice. Potěšující je i to, že jsme
již dokončili úpravu bezbariérového přístupu na stezku po hrázi vodní nádrže a že pokračují terénní úpravy v okolí
studánky a podél místní komunikace směrem do Podlesí. Na západním okraji louky u vodní nádrže byla vysazena
vegetační clona listnatých stromů, vymezující plochu budoucího víceúčelového hřiště pro děti a mládež. Je velice
sympatické a snad i symbolické, že se péče o mladé stromky (zalévání) dobrovolně ujaly děti z kroužku mladých
hasičů SDH Letkov pod vedením paní Věry Drnkové, a jsem rád, že jim mohu touto cestou za jejich ochotu veřejně
poděkovat. Pozornosti většiny z vás asi také neunikla častější přítomnost úklidové firmy zajišťující pořádek na návsi
a na ostatních veřejných plochách a je snad jen otázkou času, kdy se podaří přesvědčit pár (zatím anonymních)
občanů, aby nedělali nepořádek kolem nádob na tříděný odpad.
Za dobrou zprávu považuji i to, že bylo znovu zahájeno územní řízení ve věci stavby úseku dešťové kanalizace,
která je podmínkou pro zahájení rekonstrukce místní komunikace směrem k vodní nádrži. Probíhá závěrečná fáze
projektové přípravy akce SÚS PK „Letkov-průtah III/18018“, v rámci které je zpracovávána také PD dešťové
kanalizace, řešící odvádění dešťových vod podél této komunikace a mimo intravilán obce.
Vážení čtenáři, přeji vám všem hezké prožití jarních dnů plných slunce, pohody a radosti.
Ing. Rostislav Kotil, starosta
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Z práce Zastupitelstva obce a OÚ Letkov
V uplynulých čtyřech měsících se uskutečnila dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce – 21. 3. 2016 a
2. 4. 2016.
V rámci březnového veřejného zasedání
- Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015. V průběhu kontroly majetku obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Byla schválena „Zřizovací listina Mateřské školy Letkov, příspěvkové organizace“. Rozhodujícím
důvodem pro tento krok bylo rozhodnutí rady Města Plzně ve věci odmítnutí žádosti o zřízení MŠ
v Letkově jako odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ v Plzni-Božkově. Výsledky průzkumu, zaměřeného na
zájem rodičů o umístění dítěte v MŠ Letkov (v letech 2017, 2018, 2019 a později) byly zcela
přesvědčivé - z celkem 30-ti oslovených rodin vyjádřilo 19 zájem o umístění, 4x byla odpověď
negativní a v 7-mi případech zůstala aketa bez odpovědi. Zahájení provozu MŠ pro 20 dětí předškolního
věku se plánuje na 1. 9. 2017. Předpokládané roční provozní náklady MŠ Letkov činí 400-500 tis. Kč.
- Byla schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Sboru dobrovolných hasičů Letkov
ve výši 25 000,- Kč, určených pro zabezpečení činnosti kroužku mladých hasičů a Smlouva o spolupráci
se spolkem Storgé, z.s., provozujícím víceúčelové zařízení (útulek pro psy) Borovno.
- Byla schválena Smlouva o dílo, uzavřená společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvkovou organizací (SÚS PK) s Ing. Zdeňkem BLÁHOU ve věci dešťové kanalizace v obci.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí katalog rizik, předložený MSO-předsedou VIR, schválilo Politiku řízení
rizik a uložilo předsedovi VIR pravidelně hodnotit aktuální úroveň jednotlivých rizik a na základě
znalosti situace podle potřeby doplňovat katalog rizik a průběžně informovat zastupitelstvo obce.
- Byla schválena obecně závazná vyhlášku č.1/2016 – novelizovaný Požární řád obce.
V rámci dubnového veřejného zasedání
- Byla v souladu s § 84 odst. 2 písm. l a §117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zvolena Tereza Holá
předsedkyní kontrolního výboru ZO Letkov. Volba se uskutečnila v návaznosti na prosincovou
rezignaci Davida Sniegoně (bývalého předsedy kontrolního výboru) na mandát zastupitele a po
písemném odmítnutím mandátu zastupitele všemi náhradníky za stranu „Náš Letkov“ (Alicí
Tomíčkovou, Petrou Sniegoňovou, Evou Zýkovou, Andreou Markovou a Ing. Radkem Vozákem) z
důvodů pracovního zaneprázdnění, časových nebo rodinných. Starosta obce přítomným připomenul, že
březnové hlasování ve stejné věci nemohlo být uznáno platným, protože se tři členové ZO Letkov
(Ing. Jana Jamrichová, Ludmila Pavlačková a Josef Zýka - všichni zvolení za volební stranu č.1 “Náš
Letkov”) bez jakéhokoli vysvětlení zdrželi hlasování. Vzhledem k tomu, že se hlasování o sobě zdržela
i Tereza Holá, nebyl návrh schválen nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů. Z toho důvodu
muselo být o návrhu usnesení ve věci volby předsedkyně KV hlasováno v dubnu opakovaně.
- Zastupitelstvo obce současně vzalo na vědomí upozornění starosty obce na chování zastupitelů Ing. Jany
Jamrichové, Ludmily Pavlačkové a Josefa Zýky a jeho výzvu, adresovanou jmenovaným zastupitelům,
aby se (s přihlédnutím k ustanovení zákona o obcích, §83, odst. 1) napříště v průběhu veřejných
zasedání zastupitelstva obce otevřeně, veřejně a srozumitelně vyjádřili k návrhům formulace usnesení
vždy ve všech případech, kdy se rozhodnou pro návrh nehlasovat nebo hlasovat proti.
- Byl schválen návrh předsedy VIR ZO Letkov na zahájení pořizování změny č.2 Územního plánu obce.
Současně bylo rozhodnuto, že zástupcem obce pro jednání s pořizovatelem změny č.2 ÚP Letkov,
Magistrátem Města Plzně-STAV, bude L. Liška a zpracovatelem změny ÚP byl schválen ing.arch.
P.Tauš. Vlastní návrhy na změny ÚP obce je možné podávat na OÚ Letkov do 30. června t.r.
- Byla schválena účetní závěrka za rok 2015 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha) – bez výhrad.
Závěrečný účet obce bude projednán v červnu.
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Aktuality
-

V souvislosti s dlouhodobě připravovanou rekonstrukcí úseku silnice III/18018 (Božkov-Tymákov) zahájila SÚS
PK přípravu projektové dokumentace stavebního řízení. Nedílnou součástí plánované rekonstrukce bude
rekonstrukce a výstavba chybějících úseků dešťové kanalizace a následná výstavba chodníků. Obě zmíněné
stavby budou (musí být) hrazeny z rozpočtu obce, počínaje zpracováním projektové dokumentace pro územní
řízení (DÚŘ) pod názvem veřejné zakázky „III/18018 Letkov – průtah, kanalizace” a zajištění související
inženýrské činnosti v územním řízení (přípravy podkladů – návrhů technického řešení a hydrotechnických
výpočtů a potřebné technické součinnosti). Přípravné práce související se zpracováním výše uvedené PD již
zahájil (z pověření SÚS PK) ing. Zdeněk Bláha a předložil několik variant možného řešení a předpokládaných
nákladů.

-

V návaznosti na terénní úpravy na hrázi vodní nádrže byl dokončen bezbariérový přístup na lávku přes přeliv
vodní nádrže.

-

Pokračovaly terénní úpravy u studánky a v okolí louky u vodní nádrže. Bylo vysazeno 15 nových stromů (habrů)
a upraveny a zatravněny plochy podél chodníku ke studánce a směrem do Podlesí. Na okrajích vodní nádrže byly
vysazeny vodní rostliny.

-

Dnem 15. 7. 2016 bude zahájena rekonstrukce ulice Letkovská v Božkově (kopec). Předpokládaná doba trvání
je 11 měsíců. Investorem akce je MMP – OI, SÚS PK. Linka 12 do Letkova bude dočasně zrušena - Linka 11
bude dočasně prodloužena z Ústředního hřbitova do Letkova po trase I/26 – II/180 – Letkov V Podlesí – Letkov
U studánky – Letkov. Spoje do Letkova bude zajišťovat autobus.

-

V pátek 18. 3. 2016 se konala volební valná hromada TJ Sokol Letkov skládající se z 35 členů. Byl zvolen
staronový výbor na další 3 roky: Fiala Karel (starosta), Cinertová Miloslava (hospodář), Otto Libor (jednatel).

-

Po několikaleté nečinnosti a neochotě spolupracovat ze strany bývalého kronikáře Josefa Zýky st. se na žádost
starosty obce ujala práce na zaznamenávání dění v obci paní Marie Svozilová. Ve spolupráci s Obecním úřadem
již začala zpracovávat kroniku obce z období let 2011- 2015 a současně zaznamenává aktuální dění letošního
roku.

-

Poničené dopravní značení a nepořádek u kontejnerů, který tam týden co týden zanechávají ti, kdož si myslí, že je
povinností obce po nich věci opravovat a uklízet. Jenže i tyto opravy a úklid něco stojí. Přitom by stačilo celkem
málo – respektovat pravidlo, že vše co neprojde otvorem zvonu patří do velkoobjemového odpadu a uznat, že
sešlápnutá PET lahev nebo papírová krabice zaberou mnohem méně místa a zpravidla zmíněnými otvory zvonů
na tříděný odpad snáze projdou. A nebo jen nedělat to, co doma také nečiníme.
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Kultura a sport v obci
Ohlédnutí za zimou
-

Vánoční výstava betlémů

V krásném adventním čase podpořily tuto sváteční atmosféru také
letkovské dámy Martina Loukotová a Hana Drnková, které se
rozhodly poprvé uspořádat vánoční výstavu betlémů. Výstava byla k
zhlédnutí v přísálí letkovského hostince a bylo na ní k vidění
mnohé. Kromě již zmiňovaných betlémů všech možných velikostí a
podob jsme mohli také načerpat inspiraci pro vánoční výzdobu.
Byly zde totiž vystaveny také vánoční věnce, svícny a různé další
vánoční dekorace, které doma mohou navodit tu pravou sváteční
atmosféru. K všeobecné pohodě navíc přispěla vůně vánočních
perníčků zdobených cukrovou polevou, které zde byly v prodeji a
které vyrobily samy dámy. Paní Loukotová vyrobila tradiční perníčky k dekoraci i snědku, zatímco paní
Drnková se zaměřila na takzvané „3D“ modely zasněžených chaloupek a krajin. K potěše pořadatelek
navštívilo výstavu velké množství lidí.
(Petra Jíšová)

-

Betlémské světlo zavítalo i do Letkova

Na Štědrý den jste si mohli v kapličce na návsi zapálit betlémské světlo. Otevřená pro veřejnost byla od 15
– 17 hod. Pevně věřím, že i v následujících letech se tento vánoční zvyk stane v Letkově tradicí.
(Tereza Holá)

-

Setkání a zpívání koled u laviček

Štědrý den jsme si zpříjemnili ve společnosti známých a sousedů u laviček v Podlesí, kde se konalo již
tradiční zpívání koled s hřejivým občerstvením. Letkováci si vánoční atmosféru přicházejí užít v čím dál
větším počtu, o čemž svědčí společné foto .
(Lucie Vávrová)

-

Silvestrovské utkání v malé kopané
Poslední utkání v malé kopané mezi družstvy,
mladí proti zkušeným, mělo výkop ve 14 hod.
31. 12. 2015. Pořadatel Sokol Letkov připravil
na svém hřišti občerstvení nejen pro hráče, ale i
pro velký počet diváků. Věkové složení
fotbalistů bylo velmi rozmanité. Nejstaršímu
hráči Josefu Seidlovi bylo téměř 60 let a
nejmladšímu Honzíkovi Machovi bylo v době
utkání teprve 8 let (střelec jedné branky).

Nesmlouvavá bitva skončila 3 : 3. Poté si všichni mohli vychutnat společný přípitek. „Tak ať se tady
všichni za rok opět ve zdraví sejdeme“.
(Karel Fiala)
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-

Pohádka o Koblížkovi

Obec Letkov uspořádala pro naše nejmenší divadelní
představení, a to v přísálí hostince U České lípy. Jednalo
se o ztvárnění známé pohádky, kterou milují hlavně
menší děti. Představení bylo také přizpůsobeno hlavně
těm nejmladším návštěvníkům. Každý „diváček“ dostal
od obce malou pozornost a usadil se do improvizovaného
hlediště. Představení předvedly tři dámy z divadla
Meluzína. Pohádka byla plná krásných písniček, které
zpívala zvířátka honící se za koblížkem. Každá píseň se
tak nesla v jiném duchu a byla také připodobněná hlasu
daného zvířátka. Celou pohádkou se pak prolínal refrén,
který si děti mohly na konci představení zazpívat spolu s koblížkem. Pohádka sklidila úspěch a přišla se na
ní podívat velká část letkovského dětského osazenstva. Nezbývá než doufat, že podobná akce nebyla
poslední.
(Petra Jíšová)

-

Bruslení
Jak už se stává tradicí, tak i letos se
obec Letkov a Sokol Letkov rozhodly
občany stmelovat sportem. 3x za
sebou byla pro letkováky pronajata
ledová plocha na zimním stadionu
v Plzni-Doudlevcích.
Ze
stále
přibývající účasti je patrné, že je tato
akce velmi oblíbená. Na posledním
volném bruslení si brusle obulo
přibližně 60 lidí. Jednu třetinu kluziště zabrali
hokejisté, kteří se zároveň připravovali na zápas
Letkov-Horňáci vs. Letkov-Dolňáci. Značně
vyhecované měření sil nakonec ovládli Dolňáci. Nasadili totiž velké
překvapení: brankaře Pavla Ullmanna a obránce Pepu Ulče. Skvělé na
těchto sportovních setkáních je i hodinka strávená bez počítačů a
mobilů. Letkováci si zdarma užijí mnoho zábavy a lépe se mezi sebou
poznají. Všichni se již těšíme na další volné bruslení.
(Tereza Holá a Karel Fiala)

-

Masopust

V sobotu 6. 2. 2016 v 10 hod.
přebraly maškary na jeden den
vládu nad obcí z rukou starosty a
prošly celou vesnicí. Pořadatel
Sokol Letkov opět pozval známého
harmonikáře Standu Peroutku a
spol. Nejvřelejší přijetí průvodu
jsme měli u starousedlíků. Na závěr
nechybělo posezení v hostinci u České lípy, kde se všichni dobře
bavili. Přispěla k tomu i domluva přítomných o nekuřáckém prostředí.
(Karel Fiala)

Velikonoční výstava
Vzhledem k úspěchu vánoční výstavy se pořadatelky Martina Loukotová a Hana
Drnková rozhodly uspořádat další výstavu v podobném duchu. Opět byly k vidění
„3D“ modely paní Hany Drnkové, tentokrát s velikonoční tématikou. Paní
Loukotová předvedla kraslice všech možných velikostí a barev, které vlastnoručně
zdobí voskem. Dvojici tentokrát doplnila paní Vlasta Janoušková z Tymákova, která
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předvedla své výrobky z korálků. Jednalo se o různé šperky, ozdobné špendlíky, dekorace apod.
Návštěvníci si mohli zakoupit jak tyto korálkové výrobky, tak opět domácí perníčky a také načerpat
inspiraci, jak ozdobit svoje domovy ve velikonočním čase.
(Petra Jíšová)

-

Maškarní bál

Na závěr zimy členky z výboru pro kulturu a sport
uspořádaly maškarní bál pro děti. V sobotu 19. 3. 2016 se
v hostinci U České lípy sešlo 20 dětí v různých převlecích.
Všechny masky byly velmi originální, takže těžký úkol
měla porota, která musela vyhodnotit tu nejlepší. Taneční
zábavu doprovázely hravé soutěže, při kterých se zapojovali
i rodiče. Všichni si maškarní odpoledne s dětmi velmi
užívali. Navíc nikdo z dětí nemusel být smutný, protože
krásnou cenu za masku si odnesl každý.
(Tereza Holá)

Velikonoce v přestupném roce
Velikonoční svátky v tomto roce vyšly na přestupný rok. Proto se časně ráno
sešly členky Dámského klubu na návsi a vyrazily napříč celou vesnicí. Žádný
z mužů se před nimi neschoval a po náročném dopoledni si každá z kolednic
odnesla bohatou pomlázku. Za čtyři roky lze předpokládat, že se tato akce bude
opakovat s přibývajícím počtem reprezentantek něžného pohlaví.
(Tereza Holá, foto Veronika Varačková)

Mladí hasiči
Mladí hasiči nezahálí ani v zimním období, pilně trénují a zúčastňují
se různých soutěží. Od ledna do dubna byli na pěti soutěžích
v různých disciplínách.
S novým rokem jsme začali pracovat i s předškolními dětmi ve věku
4-5 let, tzv. přípravkou. Přestože jsou to mrňousové, chtějí dělat
všechno jako starší děti. Proto se jim snažíme připravit podmínky
přiměřené jejich věku. Dokonce už mají za sebou i první závody, kde
si nevedli vůbec špatně!

V květnu a červnu nás čeká mnoho soutěží v požárních útocích.
V neděli 19. června budeme soutěž pořádat poprvé u nás v Letkově, na louce u vodní nádrže, kam se můžete
přijít podívat a podpořit naše hasičata.
(Věra Drnková)
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Čištění vodní nádrže
Čištění koupaliště se stává každoroční akcí setkání hasičů, rybářů a dobrovolníků.
Nebylo tomu jinak ani letos 9. 4. 2016. Škoda jen, že i když nám počasí přálo,
nesetkali jsme se s tak hojnou účastí jako v minulých letech. Pro všechny pracanty
bylo připraveno občerstvení pro zahnání hladu i žízně. Tato akce je opravdovým
zážitkem pro naše nejmenší, kteří svou psychickou podporou (která je
nejdůležitější!) zpříjemňují atmosféru. Chutnou tečkou za tímto "pracovním" dnem bylo opékání buřtů.
Tak se budeme těšit zase na příští rok :).
(Anna Ferdová)

V Pohodě je pohoda
V pátek 19. 2. 2016 hostila Pohoda další divadelní představení oblíbeného pražského divadla Artur s
komedií „Kdo se bojí postele“ se známými herci - Braňo Polákem a Kristýnou Podzimkovou.
V březnu jsme uspořádali 1. Pohodový bál. Musíme poděkovat za skvělou účast a za neustále plný taneční
parket. Večerem provázela kapela BELLS doplněna bohatým
programem. V průběhu večera vystoupily orientální tanečnice z
DAima Dancers, ukázka s výukou standardních tanců a módní
přehlídka finalistek Dívky Šumavy. Skvělou zábavu podpořila i
štědrá tombola.

V neděli 6. 3. 2016 nás přijel protáhnout oblíbený
instruktor a moderátor předešlého 1. Pohodového bálu
z Českých Budějovic Jirka Gruntorád. Cvičení
obsahovalo 90 minut Bosu + tabata a krásné protažení
na masážních válcích na závěr.
Od 11. 4. 2016 jsou v provozu všechna venkovní
sportoviště a těšíme se na všechny sportovní nadšence.

V Pohodě nezahálíme ani přes léto. Můžete se těšit na další
sportovní i kulturní akce, viz rubrika „Na co se můžeme
těšit“.
(Petra Kraftová)
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Na co se můžeme těšit … ?
Nabité letkovské léto
V pátek 27. 5. 2016 V Pohodě - NA STOJÁKA - Ester Kočičková, Karel Hynek a Arnošt Frauenberg.
V neděli 29. 5. 2016 proběhne Dětský den V Pohodě s radiem Kiss proton.
V sobotu 4. 6. 2016 - Pilsen Trail – letkovská čtyřicítka – II. Ročník. Závod je součástí Pilsen Trail série,
která se skládá ze tří závodů v lesích okolo Plzně. Start i cíl je v Letkově u vodní nádrže. Více informací na
http://pilsentrail.cz a na facebooku.
V neděli 5. 6. 2016 bude v Pohodě charitativní akce SRDCOVKA za účasti sportovních hvězd, jako např.
Dominik Hašek, a celou řada umělců.
V sobotu 11. 6. 2016 se můžeme těšit na tradiční dětské rybářské závody a dětský den. Pro děti budou
přichystané skvělé ceny a bohatý program.
V neděli 19. 6. 2016 se bude poprvé konat Soutěž mladých hasičů v požárních útocích v Letkově.
Přijďte podpořit naše „hasičata“ na louku u vodní nádrže.
V sobotu 16. 7. 2016 se bude konat Nohejbalový turnaj – již 5.ročník
V pátek 22. 7. 2016 je v plánu první venkovní divadelní představení divadla Artur s názvem
„Hledám milence, zn. Spěchá!!“
V sobotu 30. 7. 2016 se uskuteční 26. ročník turnaje v malé kopané – Přebor ČOS
V sobotu 6. 8. 2016 se bude konat Vodní rej – soutěž lodních modelářů o pohár starosty obce.

Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem přispěvatelům - Petře Jíšové,
Anně Ferdové, Petře Kraftové, Věře Drnkové a Karlu Fialovi.
Děkujeme za zajištění tisku tohoto vydání Letkovských listů spol. RK Pubec, s.r.o.
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