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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
čas, kterým jsme si všichni prošli v posledních letech, nikomu z nás nevyhovoval. Věřím ale, že
nařízení, která byla vydána byla v zájmu zdraví nás všech. Přes všechny problémy a úskalí se podařilo
Správě a údržbě silnic zahájit investiční akci s názvem „II/201 Lestkov – průtah“ v rámci kterého jsou
navrženy nové chodníky a sjezdy k přilehlým nemovitostem a tyto se rovněž budou realizovat. Stavba
by měla být ukončena ještě v letošním roce. Pro tuto stavební akci byla příslušnými úřady schválena
částečná uzavírka komunikace, ne úplná. V nejbližších dnech dojde k úplné uzavírce komunikace
směrem na Hanov. Další stavební akce, která nás v letošním roce čeká, je rekonstrukce místní
komunikace ve Stanu u Lestkova.
Dotaci na výstavbu chodníku a rekonstrukci místní komunikace ve Stanu u Lestkova obec neobdržela
a tak budou hrazeny z vlastních prostředků.
Poslední stavební akce, která nás v letošním roce ještě čeká je výstavba biokoridorů v Lestkově
a Vysokém Jamném. Práce měly být zahájeny začátkem měsíce září.
Samozřejmě se shora uvedenými stavbami se může stát, že vše nebude tak, jak si každý občan
představuje. Vy všichni, kteří máte nějaký problém, telefonujete na obecní úřad, případně se obracíte
na dodavatele stavby, potažmo na lidi na stavbě, si musíte uvědomit, že stavby nemá v rukou
starostka, ale je to o nás všech. Chovejme se k sobě ohleduplně a slušně. Nastane-li problém,
můžeme se o něm bavit a hledat řešení. Rozhodně se ale nemůžeme smířit s drzostí, hulvátstvím a už
vůbec ne s tím, že je občan sprostý. A tak prosím o trpělivost, vzájemné pochopení a ohleduplnost.

Renata Šilingová
starostka obce

4. 7. 2020
Pouť sv. Prokopa
V roce 2020 probíhalo všechno tak nějak jinak. Proto i pouť se konala za dodržování vládních
opatření. Kolotoče tentokrát nepřijely a stánky, kde si lidé rádi nakupují drobnosti pro radost také
nedorazily.
Nechybělo však posezení s přáteli a hudbou pro dobrou náladu. Pan Gábor se postaral o občerstvení
a den byl nakonec vydařený.

11. 7. 2020
Den dětí a dospělých v Kořenu
V Kořenu byl uspořádán Den dětí a byl to den nejen pro ně. I rodiče se museli zapojit. Děti mají rádi
zábavu a pohyb. Zkrátka, když se něco děje. A po době zákazů mohly zase skotačit bez roušek
a rozestupů. Byl to prima den!

21. 7 .2020
Workshop
Každý rok se koná v Dolní Vísce workshop. Stalo se to tradicí, že každý třetí týden v červenci se sejdou
děti z Lestkova a okolí. Celý týden se o jejich zábavu a aktivity stará dobrovolný tým dospělých
občanů. Nechybí spousta her, kde děti ukáží svoji dovednost, ale děti plní i své povinnosti. Aby mohly
workshopy pokračovat i v dalších letech, děti Dolní Vísku také uklízí. Mají snahu, aby zaniklá obec
alespoň v krátkém časovém úseku žila a byla stále hezčí a hezčí. Na každoročním workshopu pro děti
se podílí Mikroregion Konstantinolázeňsko, který poskytuje dotaci ve výši deset tisíc korun.

25. 7. 2020
Spolek Domaslav zorganizoval, jako každý rok, setkání rodáků – Trefen. Rodáci ze SRN vyjádřili velkou
pochvalu za péči a starost o hřbitov v Domaslavi. Spolku Domaslav děkujeme za hezké odpoledne, ale
také za péči o kostel sv. Jakuba Většího a bývalou faru.

Život církve
Rok 2020 byl výročím 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského. Většina velkých připomínkových
akcí se během roku konat nemohla kvůli pandémii covid-19, ale my jsme si velkou postavu českého
evangelictví připomněli v obdobích, kdy to bylo možné, hned dvakrát. Evangelický sbor v Lestkově
a Černošíně rok 2020 začal v lednu společným setkáním křesťanů různých církví na téma
„J. A. Komenský - Porada o nápravě: Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal celý život mužem touhy“
s hostem Elvou Frouzem.
Další měsíc jsme se setkali v Mariánských Lázních a ve Stříbře se zástupci mnoha evangelických sborů
a s naším nejvyšším představitelem, synodním seniorem, Danielem Ženatým. Tentokrát byla
tématem porada o budoucnosti malých evangelických sborů v západních Čechách, na které dolehla
tíha samofinancování po odluce církve od státu.
Po tomto slibném začátku roku jsme se všichni dostali do situace, kterou jsme nezažili. Pro křesťany
byla nejtěžší období Velikonoc, které poprvé kam naše paměť sahá, nebylo možné slavit a přijímat
chléb a víno v radosti ze společnosti ostatních a ze vzkříšení. Jako farářka s možností volného pohybu
jsem vysloužila v domácnostech tam, kde si to přáli nebo kde byl někdo zvláště opuštěný.
S dětmi a mladšími členy sboru jsme se potkávali online při video hovorech. Množství materiálu
k přemýšlení, poslouchání a rozptýlení nabízí portál naší církve www.e-cirkev.cz.
V omezeném režimu a za dodržování bezpečnostních opatření jsme konali církevní obřady. Vypisuji,
jak šly chronologicky za sebou pouze ty, jenž se konaly na území Lestkova nebo se týkaly jeho
obyvatel. Na jaře jsme oddali u Gáborů na zahradě novomanžele Štopferovi. Vzápětí jsme se
rozloučili na hřbitově v Lestkově s dlouholetým presbyterem sboru Petrem Kořínkem. Ve Vidžíně
jsme uzavřeli církevní sňatek Podoláků. V modlitebně byla konfirmovaná Adélka Kovková.
V Pavlovicích jsme pokřtili Magdalénu Helenu Kovkovou.
Při letním rozvolnění byl plně vytížený sborový dům na Zhořci u Bezdružic. Střídali se tam lidé nejen
z celé církve a byli jsme rádi, že jsme mohli poskytnout azyl těm, kteří neměli kam jinam z měst utéct.
Z darů jsme opravili dveře a podlahu v části domu. Dobře se při vytížení osvědčil také zánovní
vodovodní vrt.
V tomto období získal lestkovský sborový dům nového obyvatele. Tím se stav domu výrazně zlepšil.
Po nějaké době, kdy jsme se vzájemně poznávali a testovali, jsme se rozhodli na podzim k větší
opravě. Na sborovém dni opět s tématem Jana Ámose Komenského jsme v září spustili velikou sbírku,
do které se zapojili mnozí z Vás osobně a mnozí z veliké dálky. Za všechny Vaše dary, které stále ještě
můžete posílat nebo předávat na Obecním úřadě, jsme osobně velmi vděčná. Největší dary jsme
získali od Nadace Divoké husy, Korandova sboru v Plzni a Obce Lestkov.
Sborový den byl ale opět poslední výraznou akcí před zhoršením epidemiologické situace v Evropě.
Adventní a vánoční setkání se už konala jen v omezeném počtu a byla těžká tím vším, co se kolem nás
prohnalo. Věřím, že v roce, který jsme začali, se postavíme zase na nohy. Jsem zároveň vděčná za to
všechno nenápadné a malé, co se stále ještě děje bez hluku velkých sešlostí, často jen mezi dvěma
třemi lidmi a mezi nimi je přítomen Duch naděje.
Za evangelický sbor
Mgr. Juliana Hamariová

20. 9. 2020
Nadace Divoké husy

Svatba
Dne 30. 5. 2020 si své "ano" řekli Martin a Jaroslava Podolákovi před svědky Lukášem Kovkou
a Radkou Filipčíkovou v Motorkářském klubu Vidžín. Církevní sňatek vykonala farářka Juliana
Hamariová. Svatební řeč ke snoubencům měla farářka na téma "co duše k životu potřebuje" podle
biblické knihy Genesis. Po slavnostním aktu snoubence svým ceremoniálem provedli také motorkáři.

Křtiny
V Pavlovicích farářka CČE Mgr. Juliana Hamariová pokřtila holčičku bývalého občana Lestkova Lukáše
Kovky. Holčička dostala jméno Magdaléna Helena Kovková. Přejeme malé Magdaléně hodně zdraví
a nechť jí životem provází nejen víra, ale také radost, láska a naděje.

2. 8. 2020
Konfirmace
V neděli 2. 8. 2020 se konala
ve sboru CČE, kazatelské stanici
v Lestkově, konfirmace.
Konfirmována byla Adélka
Kovková. Přejeme jí, aby se držela
víry, lásky a naděje.

Tento den to nebyla ale jediná výjimečnost.

Sborový dům v Lestkově
V prosinci jsme měli velkou radost. Byla nainstalována plastová okna na sborovém domě za přispění
Nadace divoké husy.

24. 12. 2020
V modlitebně CČE se konala dětská bohoslužba. Byla v omezeném počtu věřících. Musela se dodržet
vládní nařízení. Bohoslužba proběhla bez dětského vystoupení. Dvě děti přišly alespoň zarecitovat.

15. 8. 2020
Koncert z okna
V sobotu 15. srpna 2020 se v Lestkově konal Koncert z okna U Macourků. Před 17 hodinou se
pod oknem domu č. 31 začali scházet sousedé a usedali na připravené lavičky a židle, celí nedočkaví,
jaké hudební lahůdky jsou pro ně připraveny. Když dorazila i paní starostka Renata Šilingová, mohl
koncert začít. Průvodního slova se ujala hlava rodiny – klavírista, dirigent a skladatel Mgr. Michal
Macourek. Vtipnou a nenucenou formou představil nejen celou svou hudební rodinu, ale i připravené
známé i méně známé skladby a jejich autory.
V úvodní skladbě Ludwiga van Beethovena „Romance“ se představilo Duo Dacapo, které tvoří
Michal Macourek (klavír) a jeho žena Kateřina Hlaváčová Macourková, která v tomto hudebním
seskupení hraje na příčnou flétnu. Jako další nastoupila na pódium nejmladší členka rodinného klanu
Kačenka Macourková, aby zahrála na klavír skladbu Williama Gillocka „Indiáni“ a sklidila za ni velký
potlesk. Po Kačence si posluchači vyslechli v podání Dua Dacapo „Adagio“ od Charlese de Beriota
a „Andante cantabile“ od Petra Iljiče Čajkovského.
Následovalo vystoupení čtvrtého rodinného příslušníka Ondřeje Macourka, který sklidil velké
ovace za dvě klavírní skladby – „Polka“ od Petra Iljiče Čajkovského a „Preludium“ od Fryderyka
Chopina. Dalších dvou skladeb se ujalo opět Duo Dacapo a v podání manželů Macourkových si diváci
vychutnali „Elegii“ Huga Wilhelma Ernsta a romantickou skladbu „Radúz a Mahulena“ od Josefa Suka.
V následujících dvou skladbách se svým hudebním umem mohly pochlubit opět obě děti za klavírního
doprovodu tatínka Michala Macourka. Nejprve zahrála Kačenka na housle skladbu „Na bále“ od
Daniela Steibelta, a poté na příčnou flétnu představil skladbu „Nokturno“ od Vadima Petrova šikovný
Ondra.
Následovala hudební lahůdka v klavírním podání Michala Macourka etuda „Revoluční“ od
Fryderyka Chopina. Závěr koncertu patřil opět Duu Dacapo, diváci si vyslechli skladby „Nálada“
Zdeňka Fibicha, „Večerní píseň“ Roberta Schumanna a „Farandola“ od George Bizeta. Závěrečný
dlouhý a nadšený potlesk publika jak v pánském pokoji, tak pod oknem před domem nenechal nikoho
na pochybách, že se Koncert z okna posluchačům líbil. Poděkování patří také paní starostce Renatě
Šilingové, která koncert zorganizovala a pozvala diváky obecním rozhlasem. V závěrečném slovu po
koncertě, které si vzala, poděkovala divákům, že v tak hojném počtu přišli. Doufejme tedy,
že muzicírování u Macourků v Lestkově nebylo poslední a že se všichni budeme moci těšit na další
pokračování.

Olga Černohorská

29. 8. 2020
Rybářské závody
Jako každý rok, tak i letos pořádal SDH
Lestkov a OÚ Lestkov rybářské závody.
Prezentace začala od 6.30 do 7.00
hodin na rybníce u Špačka v Lestkově.
Účast byla malá. Sešlo se pouze 21
rybářů. Vítězem se stal pan Leško, který
vyhrál víkendovou povolenku na
chytání ryb a víkendový poukaz
v penzionu Dagmar v Kokašicích.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů

15. 10. 2020
Hasičské auto
Den, který se zapíše dobrovolným hasičům Lestkov do paměti. Okolo 15 hodiny dorazil do Lestkova
tento krasavec. Radost byla opravdu veliká. Nechyběla ani zkušební jízda.

Výjezdy SDH
4. 4. 2021
Požár v lese - Domaslav

10. 4. 2021
Čištění propustků – Vysoké Jamné

22. - 23. 4. 2021
Rekonstrukce požární zbrojnice
Místní SDH svépomocí za finančního přispění obce provedli rekonstrukci hasičské zbrojnice – garáží
v budově obecního úřadu v Lestkově a byla nainstalována nová vrata. Chybí ještě opravit prostory
pro uniformy a vybavení hasiče. Za odvedenou práci a výkony při jednotlivých výjezdech patří
hasičům velký dík.

Úklid silnice po těžbě dřeva
Dřevo se těžilo i za nepřízně počasí, a proto silnice zůstaly po těžké mechanizaci znečištěné. O úklid
komunikace se postarali dobrovolní hasiči obce Lestkov. Silnici vzorně uklidili.

V roce 2020 vášnivý zahrádkář obce Lestkov vypěstoval velké množství dýní.
Úrodu představil občanům Lestkova.

Kaštany na Horní Vísce
Nastal podzim. Všude se hrabe a uklízí listí. Spolek Sosáci má zájem udržovat kaštany v zaniklé obci
Horní Víska tak, aby neonemocněly klíněnkou. Proto s dětmi listí v Horní Vísce pohrabali. Doufejme,
že se stromy zachránit úklidem listí povede. Po vykonané práci byla s dětmi i zábava. Děti vyzkoušely
svoji kreativitu a vytvořily strašáky. Tak, který je asi nejhezčí?

Park
Přes veškeré komplikace, které byly se stavbou parku spojeny jsme se konečně dočkali. Park je
hotový. Na fotografiích vypadá tak trochu posmutněle. Věříme, že s jarním sluníčkem bude park
sloužit k setkávání a že do parku přijdou posedět a odpočinout nejen obyvatele z Lestkova.

Vánoce 2020
Na první adventní neděli se rozsvítil vánoční
stromeček za doprovodu vánočních koled,
které zněly jen z rozhlasu. Vzhledem
ke koronavirové situaci nebylo dovoleno
se shromažďovat. Tudíž nebylo možno
shlédnout ani vystoupení, které každoročně
připravují ke stromečku děti.

13. 12. 2020
Lucie
Společná akce s obcí Olbramov nazvaná ,,Svatá Lucie,, se v uvedený den konala. Ale přece trochu
netradičně. Tentokrát tři Lucie neprocházely obcí Horní Víska, ale byly pouze zapáleny svíčky po
pozemcích katastru zaniklé obce.

24.12.2020

Krmení zvířátek
V dopoledních hodinách na Štědrý den se vydává pár nadšenců, kteří nechtějí jen dárky dostávat, ale
chtějí také něco darovat. Jeden z dobrých skutků na štědrý den je krmení zvířátek. Dětem tak uteče
čas, než přijde Ježíšek.

Místní komunikace ve Stanu
Dočkali jsme se. V roce 2021 dojde k opravě místních komunikací ve Stanu. Komunikace byly silně
poškozeny přívalovými dešti před několika lety. Projekt bude financován z prostředků obce. Obci
dotace, o kterou požádala, nebyla přidělena.

31.12.2020

Silvestr
Zakončení roku bylo bez velkých bujarých oslav. Poslední den roku mohl každý strávit pouze
s rodinou a vyjít si třeba na procházku pouze do 21.00 hodin.

MDD
Dne 5.6.2021 odpoledne, s prvními kapkami deště, byl zahájen dětský den na hřišti u obecního úřadu
v Lestkově. Nikoho chvilková nepřízeň počasí neodradila a s velkým elánem se pustily děti do
soutěžení. Rodiče, kteří jsou přes týden pracovně vytížení si udělali na toto odpoledne čas, aby svoje
děti podpořili. Ať je program jakýkoliv, nejdůležitější je pozornost, kterou svým dětem rodiče věnují.
Děti, i v dospělosti, budou na aktivity rodičů vzpomínat.

Poděkování
Obec Lestkov i v letošním nelehkém roce podpořilo Středisko sociálních
služeb Víteček v Černošíně, které již více než 20 let pečuje o tělesně i
mentálně těžce postižené děti a dospělé, a navíc poskytuje i asistenční službu
seniorům v západočeském příhraničí okresů Tachov a Cheb. Občanům těchto
okresů nabízíme:
- pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé nabízíme odlehčovací a vzdělávací služby
denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny a základní školy speciální, včetně pravidelné
ranní i odpolední dopravy
- pro seniory, pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé pak službu osobní asistence přímo
v jejich domácnostech, která jim pomáhá zůstávat v rodinném prostředí a neodcházet předčasně
do nemocniční péče nebo pobytového zařízení. Naši asistenti poskytují tuto službu i několikrát
denně, mnohým i 7 x v týdnu
- pro rodiče a opatrovníky – pomoc s
klientem jako odlehčení v jejich nelehkém
poslání a úkolu
Tato služba má však také své náklady, zejména
dopravní a mzdové. Podpora ze strany státu je
pouze částečná (cca 60%) a přímo předpokládá,
že si Víteček část nákladů pokryje příspěvky
z „ostatních zdrojů“, tj. mimo jiné i od obcí a
měst obsluhovaného regionu. Proto je pro nás
podpora obcí tak potřebná a důležitá.
Za naše klienty, rodiče i zaměstnance Střediska
Víteček proto děkujeme Obci Lestkov za pomoc i podporu. Moc si toho vážíme
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Jaro 2021 ve Vítečku
Téměř jarní počasí využili pracovníci Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně a jejich kamarádi
k pořádnému úklidu velké přilehlé
zahrady. Vyřezali zarostlá místa,
posbírali spadané větve a zavozili
vyježděné
koleje
tak,
aby
s příchodem jara mohlo začít
bezpečné sekáním trávy. Zbývá již
jen osetí nově upravených míst
trávou a osetí bezbariérového
vchodu na trampolínu.
Kamarádi současně zahájili první
sezónu v novém skleníku setím
jarních odrůd cibule, ředkviček,
petrželky a některých dalších

plodin. Na řadu přijdou postupně i sazenice dalších nepostradatelných druhů - okurek, rajčat,
kedluben a paprik.
Věřme, že počasí už nezhatí započaté dílo a letní úroda bude nejen bohatá na sklizeň, ale bohatá na
dětskou radost z vlastnoručně provedených prací, postupně spojených s dobrou úrodou chutného
ovoce a zeleniny.
Ing. Jiří Kalista
15. přední hlídka Royal Rangers

Bezpečně za kamarády s pomocí MAS Zlatá cesta a dárců
www.znesnaze21.cz
Středisko sociálních služeb Víteček
v Černošíně po roční administraci
převzalo ve středu 31. března 2021
nové vícemístné vozidlo pro
bezpečnou přepravu lidí se
zdravotním postižením. Vozidlo
bude také sloužit pro přepravu
těch, kteří jsou upoutáni na
invalidní vozík. Budeme jim
zajišťovat každodenní dopravu do
střediska, na terapie, k lékaři, na
úřady, za přáteli, kulturou, na
sportovní aktivity a výlety. Služba
je poskytována osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení a
osobám s chronickým duševním
onemocněním,
jejichž
situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Ty mohou ve
středisku navštěvovat také denní
stacionář, sociálně terapeutické
dílny a Základní školu speciální. Zde
si
pod
vedením
odborných
pracovníků
zdokonalují
své
motorické dovednosti, sociální návyky a setkávají se se svými kamarády. Režim dne se tak
vyrovnává s režimem jejich zdravých vrstevníků – ráno cesta za vzděláním a poznáváním,
odpoledne pobyt v přírodě, procházky či pohyb na čerstvém vzduchu, v podvečer cesta zpět

do svých domovů ke svým blízkým. Služba pomáhá a odlehčuje i jejich rodičům, kterým
umožňuje docházet do zaměstnání, účastnit se veřejného života či si jen tak normálně
odpočinout.
Tento projekt dotačně významně podpořila MAS Zlatá cesta, zbývající částku se podařilo
vybrat pomocí uspořádané sbírky na www.znesnaze21.cz. Děkujeme Všem, kteří se na
pomoci podíleli a zároveň přejeme mnoho bezpečných kilometrů.
Za středisko Víteček Ing. Jiří Kalista

Velcí a silní podporují hendikepované

Plzeňský kraj, ČEPS a.s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko sociálních služeb Víteček
v Černošíně, které pracuje s mentálně a tělesně těžce postiženými dětmi, dospělými i seniory.
V předchozích letech pomohli s postupnou rekonstrukcí jednotlivých učeben a terapeutických dílen, s
pořízením bezbariérového skleníku a v letošním roce významnou částkou podpořili i výměnu starého
uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. To nejen budovu vytápí, ale ohřívá i teplou
vodu na odpolední koupele.
Není žádným tajemstvím, že sociální podnikaní si nikdy svou činností nemůže na větší investice
vydělat a je tak odkázáno na pomoc veřejných i soukromých zdrojů. Pracovníci střediska, klienti i
jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a
současně i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček Ing. Jiří Kalista

Rekonstrukce lehkého předválečného opevnění pod Šipínem
V posledním srpnovém týdnu provedli „členové Military Car Clubu Plzeň“
rekonstrukci historického maskování ŘOPÍKU pod Šipínem. Podařilo se jim
najít další dobovou fotografii, podle níž maskování provedli. Barvy
konzultovali s odborníky. Hochy z Military Car Cubu znají místní občané
z pravidelných konvojů válečných amerických vozidel, která v 60 – 100 členné
koloně zajíždí do Konstantinových Lázní v době oslav osvobození a kteří se na
jaře 2010 významnou měrou podíleli na zbudování místního pomníku
s pamětní deskou, připomínající působení jednotek americké 97. pěší a 16.
obrněné divize v Konstantinových Lázních v květnu 1945.

Pouze pro připomenutí: Toto lehké opevnění (Lo)
za Úterským potokem u Dudákovského mlýna
pod Šipínskými serpentinami, je ve starých
vojenských mapách označeno číslem 8, jedná se o
typ D2z. (Pouze pro úplnost - na druhé straně silnice
pod mostem je podzemní Lo typ D1z s číslem 7,
nahoře v serpentinách směrem k Šipínu je Lo typ B
číslo 111, při potoce proti proudu leží typ Lo A 16 Oz
číslo 6 a je dobře vidět z mostu, po proudu před
soutokem s Hadovkou pak je typ Lo A 16 Oz číslo 9
a za ním základová deska pro typ A 20 O
nedostavěného č. 42). Je to jedna z největších
koncentrací 6 typů ŘOPÍKů na jednom místě
v okruhu cca 100 m v ČR.
Do vnitřních prostor rekonstruovaného Lo vz. 37
typu všech variant, se muselo vejít 7 mužů obsluhy.
K tomu potřeby pro vedení boje - především
munice. Na každý kulomet náhradní hlaveň a 5 000
nábojů. Několik signálních a osvětlovacích raket, krabice nábojů do pistolí velitele a kulometčíků.
Bednička s granáty, dva střelecké stolky s potřebami pro kulomet a pod stolkem nádoba s vodou na
chlazení vystřelených nábojnic. Pět pušek vz. 24 a 7 toren obsluhy, sekera, kosa a srp s brouskem,

palice na kůly překážek a štípací
kleště. Také odmořovací souprava
s gumovými rukavicemi a holínkami.
Mast na postižení yperitem
a lékárnička. Balíček svíček a
petrolejka. Konzervační prostředek
na zbraně a várnice na vodu
s vědrem. Praporky lehké signální
soupravy a telefon. Výhledově i
radiovysílačka. Ještě
železná
zásoba konzerv, sucharů, soli a
cukru. Pokud byl v některé střílně
těžký kulomet vz.24 nebo 7/24 byla
třeba i zavěšená nádržka s vodou
napojená hadičkou s chladičem zbraně. Když byl takový Lo
plně vybaven, moc místa k pohybu nebylo.

Po podepsání Mnichovské dohody se odváželo vše, co
nebylo přibetonováno. Ustupující útvary, stejně jako státní
instituce, pošty, četnictvo, učitelé českých škol, většinou
pěšky pochodovaly na další postavení ve vnitrozemí,. Jako
poslední odcházely jednotky „SOS“- Stráž Obrany Státu.
Tyto jednotky byly často napadány v zářijových potyčkách
henleinovcií. Zdejší Lo tak přežily v klidu období války.
V blízkém Nečtinsku a Manětínsku byly všechny Lo zničeny
již v r. 1939. Po osvobození armáda USA použila dva Lo u
Dudákovského mlýna k likvidaci zabavených německých
zbraní. Jeden Lo č.6 byl zničen zcela a druhý asi 4??
poškozen.

V listopadu 1945 byly učiněny kroky na rekonstrukci a
dostavbu opevnění na jižní Moravě a v západních Čech
nákladem 11 miliard Kč ve 2 etapách. Během roku 1946-48
byly nepoškozené Lo vyčištěny, byly znovu osazeny mřížové
a pancéřové dveře. V r. 1949 bylo ve stříbrském stavebním
úseku obnoveno celkem 220 Lo.
V druhé polovině 60 a první polovině 70 let byly Lo
vybavovány novou konstrukcí vstupu s betonovými
prefabrikáty a zemním záhozem. Zlepšila se tím odolnost
vstupu. Byly vyměněny lafety vz. 38 za nové UL 2. Přestože
udržování těchto Lo již bylo málo efektivní, byly až do konce
80 let udržovány. Dnes jsou opuštěny už všechny typy.

Nejvíce však využily Lo celé generace plzeňských trempů. Vznikly tak i romantické dřevěné přístavby
k původnímu betonu. Například Lo vz. 36 nad Hlaváčkovým mlýnem. Tyto nejstarší Lo vz.. 36 se na
obývání hodily nevíce, je méně vnitřně členitý a má snazší instalaci kamen na topení. V současnosti
například v Holýšově je jeden Lo vz. 37 použit jako sokl pro stavbu zahradní chaty.

Ing. Jiří Kalista

Jubilea
Janotová Elfriede

Janot Kryštof

Szabo Petr

Jelínková Petra

Luzarová Libuše

Nuss Štefan

Majerová Marie

Ilsetraut Rigová

Kablásková Jitka

Fellinger Michel

Kebrlobá Františka

Večírek Václav

Červeňáková Libuše

Vernerová Danuše

Hurta Tomáš

Mullerová Hana

Semrádová Eliška

Gabčová Monika

Semerád Štěpán

Kubr Roman

Tabaková Jana

Kubrová Blažena

Hubert Renato Josef

Křehká Mária

Šteflová Jana

Alexa Jan

Hrivňáková Marie

Černý Vladimír

Vacatová Margita

Temejčík Jan

Toman Jan

Veselý Jaroslav

Nejedlá Marta

Sovková Irena

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Narodili se
Šarközi Anastázie

Opustili nás
Bezpalec Jaroslav
Duravová Lieselotta

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov
č. 12 ze dne 14. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
12/1 Program veřejného zasedání a ověřovatele zápisu Jaroslava Podoláka a Evu Petrákovou.
12/2 Kamerový systém v obci a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo s fi. KETNET
za 371 tis. Kč.
12/3 Vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze psů.
12/4 Zrušení vyhlášky 3/2013 o pohybu psů na veřejném prostranství a vymezených prostorách.
12/5 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1722/12 o výměře 76 m2 v kat. území
Lestkov.
12/6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1782/2 o výměře 272 m2 a par. č.2011 o výměře
10 m2 v kat. území Hanov.
12/7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1191/12 o výměře 25 m2 v kat. území Stan u
Lestkova.
12/8 Návrh smlouvy kupní na pozemek parc. č. 1197/3 o vým. 138 m2 za 13.800 Kč P. Veselému.
12/9 Smlouvu kupní na pozemek parc. č. 1197/3 o vým. 138 m2 za 13.800 Kč P. Veselému.
12/10 Zhotovení osvětlení v Dolní Vísce fi. ELEKTROSPEKTRUM Tachov za částku 162.197 Kč a
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo.
12/11 Zhotovení turistické cesty z Vrbice k bývalému mlýnu a pověřuje starostku obce uzavřením
smlouvy o dílo na částku 466 tis. Kč.
12/12 Čerpání finančních prostředků ve výši 40.656 Kč, 47.795 Kč, 37.510 Kč a 114.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
-

zprávu o kontrole usnesení
o smlouvě o zřízení věcného břemene v kat. území Lestkov
uzavření dodatku ke smlouvě fi.Ekodepon o využití odpadu
zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
zprávu o uzavření smlouvy o dílo s fi. X Terra Group České Budějovice na zaměření pozemků
zprávu o uzavření smlouvy o dílo s fi. X Terra Group České Budějovice na byty pro seniory
zprávu o příspěvku ze státního rozpočtu jako kompenzace za covid 19
zprávu o poděkování za spolupráci s fi. Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Tachov
zprávu možnosti instalace dvou garážových vrat
zprávu o odstranění vozidla na náklady obce
zprávu o neuzavření smlouvy o dílo s fi. INNONE
zprávu o nákupu plechové nebo plastové garáže
zprávu o stavu finančních prostředků obce

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov
č. 13 ze dne 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Lestkov schvaluje:
13/1 Program veřejného zasedání a ověřovatele zápisu Jiřího Tučka a Janu Jeřábkovou.
13/2 Rozpočet obce Lestkov na rok 2021.
13/3 Rozpočtový výhled na rok 2021 – 2025.
13/4 Smlouvu o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 1797/2 a 1688 v kat. území Lestkov
a smlouvu o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 1178/10 v kat. území Domaslav.
13/5 Zřízení vratového systému fi. JH-vrata Hlinovský Útušice a pověřuje starostku obce k uzavření
smlouvy o dílo na částku 230.566 Kč/1 vrata.
13/6 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1782/2 o výměře 275 m2 a č. 2011
o výměře 10 m2 v kat. území Hanov za 100 Kč/1 m2 L.P a R.P.
13/7 Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1782/2 o výměře 275 m2 a č. 2011 o výměře 10 m2 v kat.
území Hanov za 28.500 Kč L.P a R.P.
13/8 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1191/12 o výměře 25 m2 v kat. území Stan
za 100 Kč/1 m2 fi T. Praha.
13/9 Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1191/12 o výměře 25 m2 v kat. území Stan fi. T. Praha
za částku 2.500 Kč.
13/10 Správní hranice uprostřed toku potoku Hadovka.
13/11 Dohodu o provedení práce s P. J.
13/12 Odměnu opatrovníka za opatrovance ve výši 14tis. Kč.
13/13 Odměnu na reprezentaci 3tis. Kč.
13/14 Provedení opravy osvětlení sálu kulturního domu.
13/15 Příspěvek fi. Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Tachov ve výši 5tis. Kč.
13/16 Příspěvek Středisku Víteček ve výši 5tis. Kč.
13/17 Příspěvek na opravu kostela v Domaslavi ve výši 5tis. Kč.
13/18 Příspěvek ve výši 100tis. Kč na opravu modlitebny ČCE v Lestkově.
13/20 Zřízení čekárny na pozemku parc. č. 215/1 v kat. území Vrbice u Bezdružic.
13/21 Plán zimní údržby pozemních komunikací a provedení dopravního značení v obcích.
13/22 Částku 181.500 Kč na park.
13/23 Částku 100.000 Kč na přístřešek na nářadí v Lestkově.
13/24 Částku 984.500 Kč za provedení práce v lese.
13/25 Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací ve Stanu a pověřuje starostku obce
podepsáním smlouvy o dotaci.
Zastupitelstvo obce Lestkov neschválilo:
13/19 Provedení opravy jakékoliv nesprávnosti a změny v Územním plánu obce Lestkov.
Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
- zprávu o kontrole usnesení
- zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem
- zprávu o provedené kontrole finančním výborem
- zprávu o kontrole VZP
- zprávu podepsaní smlouvy o dílo s firmou KETNET na kamerový systém
- předávací protokol na opravu turistické cesty ve Vrbici u Bezdružic
- zprávu fi EKOKOM o příspěvku za vytříděný odpad
- zprávu ministerstva vnitra
- zprávu o odstranění vraku vozidla
- dodání hasičského vozidla Tatra 815
- fin. příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 21.615 Kč

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov
č.15 ze dne 21. 06. 2021
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
15/1 Program veřejného zasedání včetně doplněných bodů 16/ a 17/ a ověřovatele zápisu
Jaroslava Podoláka a Janu Jeřábkovou.
15/2 Účetní závěrku a výsledek hospodaření obce Lestkov za rok 2020 bez výhrad.
15/3 Projednání závěrečného účtu za r. 2020 a uzavírá souhlasem s výhradami.
15/4 Řád pohřebiště pro hřbitovy Lestkov a Domaslav.
15/5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0017989 – Lestkov, TC, p.č. 11 – kNN.
15/6 Vyhlášení záměru na propachtování pozemku parc. č. 1934 o výměře 35216 m2 v kat.
území Lestkov.
15/7 Vyhlášení záměru na propachtování části pozemku parc. č. 1926 o výměře 1900 m2
v kat.území Lestkov.
15/9 Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 71/3 o výměře 96 m2 v kat. území Hanov
za účelem scelení pozemku za částku 100 Kč/1 m2.
15/10 Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2082 o výměře 449 m2 v kat. území
Lestkov za účelem zřízení zahrady za částku 100 Kč/1 m2.
15/11 Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2079 o výměře 1052 m2 v kat. území
Lestkov za účelem zřízení zahrady za částku 100 Kč/1 m2.
15/12 Výstavbu chodníku u komunikace č. II/201 v kat. území Lestkov bez čerpání dotace.
15/13 Opravu místních komunikací v kat. území Stan bez čerpání dotace.
15/14 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1777/3 o výměře 620 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v kat. území Vysoké Jamné od Státního pozemkového úřadu.
15/15 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1794 o výměře 1888 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha), která je využívána jako komunikace v kat. území Lestkov od Státního
pozemkového úřadu a převod zbylé části pozemku úplatně přímým prodejem nebo
formou veřejné soutěže.
15/16 Prodej pozemku parc. č. 32/1 o výměře cca 800 m2 v kat. území Lestkov s tím, že bude
vypracován geometrický plán pro stanovení přesné hranice pozemku.
Záměr prodeje bude vyhlášen v budoucnu.
15/17 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0015785 – Vysoké Jamné, TC, p.č. 1765/12 – kNN.
Zastupitelstvo obce Lestkov neschválilo:
15/8 Prodej pozemku parc. č. 1959 o výměře 1099 m2 v kat. území Hanov.
Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
-

zprávu o kontrole usnesení
vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku ze psů
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu
zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
zprávu o nápravě škod vzniklých při těžbě a manipulaci dřeva
zprávu o nákupu tašek na tříděný odpad
přizvání odborníka na posouzení provedení požadovaných oprav nemovitosti č. 90
vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Návrh jízdního řádu železniční dopravy
PŘEČÍST NAHLAS

Návrh železničního jízdního řádu 2021-2022
Dovolujeme si vás informovat, že na stránkách společnosti POVED s. r. o.,
pod odkazem https://www.idpk.cz/cz/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu2021-2022/ byl zveřejněn NÁVRH jízdního řádu železniční dopravy
pro období 2021/2022. Na uvedeném odkazu naleznete také pokyny,
jak podat případné připomínky k uveřejněnému návrhu – podávejte
případné připomínky prosím přes v odkazu uvedený formulář Napište
nám (https://www.poved.cz/cz/napiste-nam/)

Lestkovské listy
vychází 2x v roce.
Tištěné jsou poskytovány bezplatně.
Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích.
Redakční rada si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve zpravodaji
nebudou uveřejňovány příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou
základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Své příspěvky zasílejte na adresu Obecního úřadu v Lestkově.
Vydavatel – Obec Lestkov, IČ 00259977, telefon 374 797 257,
registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Redakční rada: Olga Šulanová, Marie Lipchavská.
Autoři fotografií: Jiří Kořínek, Renata Šilingová.
Adresa redakce: Obecní úřad v Lestkově,
Tisk LIEBLPRINT s.r.o, Dukelských hrdinů, Planá

