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Letovský fotbalový sen se  naplnil
Při příležitosti zahájení jarní fotbalové sezóny 2019 v Letech byly po kompletní rekonstrukci 
otevřeny nové fotbalové kabiny FK Lety včetně nového klubového zařízení V Ofsajdu. Fotbalový 
klub Lety funguje v obci Lety již od roku 1933. Až do roku 1958 měli letovští fotbaloví nadšenci 
zázemí na sále v hospodě U Kafků nebo v sokolovně.

Obec Lety, fotbalový klub 
I a všichni příznivci letovského 

fotbalu děkují předsedovi 
I klubu Ing. Petru Ostatkoví |  

za to, co dokázal pro zdejší 
1 klub a další rozvoj fotbalu 
I v Letech. Ve funkci projektan- |  

ta, stavebního dozoru, stavby
vedoucího apod. trávil téměř 

I každý den na stavbě. Obětoval |  
I svůj volný čas i při získání do- |  

táce MŠMT včetně vyúčtování 
a vedení účetnictví. Redakce 
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Objekty starých fotbalových šaten 
z roku 1958, které se sice postupně 
vylepšovaly v duchu požadavků 
doby ale současně tak, aby to moc 
nestálo. Časem nevyhovovaly jak 
kapacitně, tak stavebně, o hygieně 
pro hráče i diváky raději nemluvit. 
Součástí objektu byla i půvabná 
hospůdka V Ofsajdu, kterou vybu
dovali místní fanoušci svépomocí. 
Bohužel i ta musela vzít zasvé při 
výstavbě nového zázemí FK Lety. 
Doufáme, že nové klubové zaří
zení, které nese dál tradiční název 
V Ofsajdu je dostatečně odškodní 
za tuto ztrátu. Otevřeno bude úterý 
-  pátek 1 5 -2 2 , sobota 1 0 -2 3  
a neděle 10 -  21.00. S potěšením 
můžeme oznámit, že provoz bude 
i nadále zajišťovat původní hos
tinský pan Aleš Černý, který tuto

provozovnu vedl neuvěřitelných 
24 let. Talc nadále alespoň ještě 
jednou tolik!
Konečná cena nového objektu 
fotbalových šaten a klubovny byla 
téměř 7 mil. Kč. Investiční dotace 
přidělená MŠMT byla bohužel 
pouze ve výši 3.845 tis Kč. Částkou 
1.282 tis. Kč přispěla obec Lety, 
za to patří velký dík původní i sou
časné starostce Ing. Báře Tesařové. 
Zbylých cca 1.800 tis Kč musel 
pokrýt fotbalový klub z vlastních 
prostředků formou sponzorských 
darů a soukromé půjčky. Stálo to 
za to a nové objekty vycházejí ze 
současných standardních potřeb 
na činnost sportovního fotbalového 
oddílu. Zároveň byly zohledněny 
i požadavky na hygienické zázemí 
pro návštěvníky, hosty a širokou 
sportovní veřejnost, která se v roh di
váků sportovních utkání zúčastňuje. 
Fotbalový klub by chtěl zároveň 
poděkovat všem, kteří se na výstavbě 
nového fotbalového zázemí podíleli, 
pracovně i finančně. Především 
stavební firmě Jan Skořepa a Sváťa 
Skořepa, kteří jako místní pojali 
stavbu i srdcem a dotáhli stavbu 
v termínu, který byl téměř šibeniční. 
Velký dík patří i funkcionářům 
klubu, hospodáři klubu Ing. Milanu 
Demjanenkovi, za mravenčí práci při 
vyřizování v dnešní době neuvěřitel

ně obtížných dokumentů a povolení 
-  stavebního povolení a závěrečné 
kolaudace. Další poděkování patří 
sekretáři klubu Ing. Jiřímu Kárníko- 
vi, který měl nelehký úkol zabezpečit 
sportovní fungování jednotíivých 
družstev v podzimních mistrovských 
soutěžích, kdy všechna utkání byla 
hrána na hřištích soupeřů a naopak 
starost o organizaci jarních fotbalo
vých utkání.

Jarní fotbalová sezóna 
v Letech bude nabita fotbalem

Každý víkend budou 
odehrána 4 utkání:
■ SOBOTA / dopoledne starší žáci 

I. A třída starších žáků
■ SOBOTA / odpoledne A team 

dospělí l.B třída
■ NEDĚLE / dopoledne starší 

dorost krajský přebor
■ NEDĚLE / odpoledne mladší 

dorost krajský přebor

Toto je samozřejmě příjemná zpráva 
pro letovské fotbalové fanoušky, 
možná ne pro trávu a povrch zdejšího 
hřiště a našeho obětavého správce 
a předsedu klubu honoris causa pana 
Josefa Šuru. I jemu a jeho manželce

patří poděkování za dlouhodo
bou nezištnou obětavou práci pro 
letovský fotbalový klub. Zejména 
během rekonstrukce na podzim 2018 
věnovali svůj volný čas včetně části 
svého domova pro uskladnění a praní 
fotbalových dresů všech mužstev. 
Slavnostní otevření proběhlo 
v sobotu 23. března 2019 mistrov- . 
ským utkáním A mužstva s FK 
Rudná za obrovské divácké účasti. 
Slavnostní výkop provedl fotbalový 
internacionál Antonín Panenka, 
legenda československého fotbalu, 
společně se starostkou obce Lety 
Ing. Barborou Tesařovou. Letovští 
fotbalisté nastoupili v nejsilnější 
sestavě včetně svých největších 
opor a bývalých prvoligových hráčů 
Radka Sňozíka, Marka Jarolíma 
a hrajícího trenéra Jaromíra Šmerdy. 
Za nové fotbalové zázemí se odmě
nili vynikajícím výkonem a za při
spění hattricku Jiřího Čermáka FK 
Lety rozdrtili FK Rudnou 7:0. 
Přejeme všem letovským fotbalistům 
co nejlepší výsledky a všem, ať si užijí 
nové fotbalové kabiny a klubovnu 
a ať se k nim  chovají talc, aby vydrže
ly i pro další fotbalové generace. □

Ing. Petr Ostatek 
předseda FK Lety, z.s.

Napište nám do Letováku...
Máte-li zájem zveřejnit v Letováku pozvánku na vaši akci, článek o činnosti vašeho spolku či organizace či jiné zajímavé informace z dění v Letech, nevá
hejte a zašlete nám příspěvek na adresu redakce letovak@gmail.com. Uzávěrky jednotlivých čísel najdete níže. Pokud rozsah článku bude přesahovat mož
nosti daného vydání, vyhrazuje si redakce právo příspěvky zkrátit. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno. Zásadně nebudou otiskovány 
anonymní příspěvky, příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, a příspěvky jakýmkoli způsobem napadající dobré jm éno osoby či 
firmy. Uzávěrky Letováku pro rok 2019 3. 6. I 31.7. I 30. 9. I 27. 11.
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Náměty a připomínky posílejte na adresu letovak@gmail.com. Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že tyto materiály mohou být otištěny v tomto 
časopise a vystaveny na webových stránkách obce, jakkoli redakčně upraveny a jejich zasláním nevzniká nárok na honorář. Grafická úprava: Axapa.eu


