cena 15 Kč

číslo 1/2015
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informační zpravodaj letovských občanů a chatařů

Vychází jako občasník

pozvánky

10.00
12.00
12.30
12.55
13.30

ZAHÁJENÍ JARMARKU
POBOŽNOST U KAPLIČKY
BUBLINOVÁ SHOW
NETOLIČKA, Netolice
PRŮVOD z návsi k hasičské zbrojnici,

		 mateřské škole a kynologickému cvičišti
		 (dechovka, děti MŠ Lety, Leťánek,
		 Nona, hasiči, starostka…)

13.35
14.00
		
		

FLAŠINETÁŘ
PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ
MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU

14.05 MŠ Lety a MŠ Dobřichovice,
		 ŠKOLINKA NONA, LEŤÁNEK
15.10 KLÍČEK, Řevnice
15.40 ROKYTKA, Rokycany
16.20 NOTIČKY, Řevnice
17.00 BRASS BAND, Rakovník
18.00 EKG-M, Lety
19.00 LETOVSKÁ MÁJOVÁ FRAŠKA,
		 KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
19.40 – HARRY BAND, Lety

(starostka + Letováci...)

www.kolobezime.cz
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Přátelská atmosféra v Letech

O

d začátku letošního roku uplynulo už pět měsíců. Konečně je květen
s příslibem stálejšího počasí. Měsíc duben si letos užil svých aprílových vtípků a zvratů, byl schopen předvést celou plejádu celoročního počasí v několika dnech – od mrazu, přes téměř letní teploty, bouřku
a vichřice, vločky jak trakaře o Velikonocích i sucho po bouřlivém závěru března.

Na kruhovém objezdu pomalu odkvétají tulipány, aby je později vystřídaly (po ledových mužích) muškáty. Pevně věřím, že snad tyhle výrazné stálice na svém stanovišti vydrží po celé léto
a nestihne je osud několika vysazených narcisů
u božích muk a u kapličky, které se pravděpodobně velmi zalíbili nějakému nenechavci, jenž
si je odnesl do své zahrádky...
Máme za sebou jarní úklid obce, při kterém
jsme vysbírali černé skládky na několika místech
obce, do úklidu se zapojila i lesní školka Na Dvorečku, za což vedení školky patří velký dík. Vedení obce se snaží obec udržet čistou a upravenou.
Na to budeme dbát v průběhu nadcházejícího
léta vzhledem k sečení trávy a úpravy veřejného prostranství. Vzhledem k investicím se podařilo ukončit a slavnostně otevřít pět komunikací,
kde proběhla kompletní obnova povrchu včetně
odvodnění. Ulice Lomená, Zahradní, Pod Viničkou, Na Pěšince a Karlická budou doplněny ještě
o nové osvětlení. Tyto komunikace byly opraveny za vydatné pomoci Regionálního operačního
programu s celkovým rozpočtem 17 mil. Kč. Dalším rozpracovaným projektem je doplnění chodníků v obci. V současné době bylla podepsána
smlouva s projektovou kanceláří MSM Projekt
Opava. Stejně tak se pracuje na doplnění infrastruktury v ulicích V Průhonu a Nad Lesíkem. V letošním roce počítáme s inženýrskými pracemi
a získáním stavebního povolení, abychom v příštím roce mohli zažádat o dotace na patřičných
fondech. V mezičase se pracuje na projektech
zkvalitnění třídění odpadů a na zlepšení úrovně
našich sběrných míst. Obec Lety se spojila s dalšími pěti obcemi (Řevnicemi, Všenory, Líšnicí, Černolicemi a Hlásnou Třebaní), abychom se pokusi-

li vysoutěžit nižší ceny za služby na svoz odpadu.
Vzhledem k tomu, že naší prioritou je též zvětšení kapacity naší mateřské školy, chceme začít
spolupracovat s Dětským domovem Lety, který
disponuje velkým areálem. Zde by do budoucna mohlo vzniknout detašované pracoviště letovské mateřské školy. Mohli bychom tak vyřešit současnou nedostatečnou kapacitu naší školky a zároveň zajistili místa ve školce dětem z dětského domova. Dosáhneme tak lepší vzájemné
spolupráce a vyšší inkluze dětí z DD Lety. Velmi
si vážím každého vstřícného jednání, nápadů a
též konstruktivní kritiky, která přináší další myšlenky, jak naše Lety dotvářet tak, aby stále byly
místem naplněným pozitivní energií, souzněním
a přátelskou atmosférou. Protože jak říkal pan
Werich: “Přirozeností člověka je hledání radosti”.
Tak ji společně v Letech hledejme a věřte tomu,
že ji najdeme!:-)

Pěkné léto přeji
Bára Tesařová
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Připomínáme vyhlášku o ochraně
klidu a regulaci hlučných činností
n Obecně závazná

l Článek 3 - Vyjímky

vyhláška č. 3/2013

Zastupitelstvo obce Lety se usneslo na svém
zasedání dne 10. 9. 2013 ve smyslu ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů
a vydává v souladu se zákonem tuto obecně
závaznou vyhlášku o ochraně klidu a regulaci
hlučných činností:
l Článek 1 - Činností, která by mohla
narušit veřejný pořádek v obci, je:

(1)
		
		
		
		
(2)

Rozhodnutím starosty ze na základě
žádosti udělit výjimku. Výjimka
se uděluje zejména za účelem pořádání
obecně prospěšných kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Žádost musí obsahovat:

		 a) jméno, příjmení nebo název, trvalý
		 pobyt nebo sídlo pořadatele činnosti,
		 identifikační číslo nebo datum narození

a) rušení nočního klidu,

		 b) označení druhu činnosti, datum
		 konání, počátek, konec a místo konání

b) používání hlučných strojů
		 a zařízení v nevhodnou denní dobu,

		 c) u veřejných akcí předpokládaný počet
		 osob, které se akce zúčastní,

c) provádění pyrotechnických efektů
		 a ohňostrojů.

		
		
		
		
		

l Článek 2 - Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00
		 hodin. V této době je každý povinen
		 zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2)
		
		
		
		
		
		

Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 06:00 do 22:00 hodin
veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.

(3)
		
		
		
		

Každý je povinen zdržet se používání
zábavní pyrotechniky v zastavitelných
plochách území obce Lety s výjimkou
31. prosince od 22:00 do 24:00 hodin
a pro 1. leden od 00:00 do 03:00 hodin.

d) u veřejných akcí počet členů
pořadatelské služby (člen pořadatelské
služby musí být přítomen v průběhu
konání celé akce a označen viditelným
nápisem „Pořadatelská služba“)

l Článek 4 - Sankce
V případě porušení této obecně závazné
vyhlášky bude postupováno podle
příslušných zákonných předpisů.
l Článek 5 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2013.
starostka obce
Ing. Barbora Tesařová

zástupce starosty
Ing. Josef Cmíral

Vyvěšeno na úřední desce: 11. 9. 2013
Sejmuto z úřední desky: 27. 9. 2013

Letovští hasiči čistili studnu na zahradě

Děkujeme letovským hasičům! V neděli odpoledne nám letovští hasiči vyčistili studnu na
zahradě MŠ. Studna byla zanesena mechanickými nečistotami, větvěmi, kůrou a jiným nepořádkem, vždyt´nebyla čištěna od povodní. Pak zbylou vodu vyčerpali, aby dotekla čistá.
Ještě jednou děkujeme za pomoc.
Jana Šalková Rozsypalová, ředitelka MŠ Lety
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Ukliďme si Lety
Na společné akci Ukliďme si Lety, které se
od 18. do 22. 4. účastnilo přes 80 letovských
i přespolních občanů, byly vyklizeny skládky
odpadu v katastru obce – na březích Berounky,
kolem silnic II/115 a II/116 a také v oblasti osady
Strong Boys. Velmi si vážíme dobrovolné práce
všech dospělých, ale také dětí, dále lesní školky Na Dvorečku. Hleďme si okolí svých domovů
tak, aby se nám v Letech příjemně žilo. Úklidové akce zopakujeme opět na podzim.
(bt)

Nad obecními kronikami
Je zajímavé občas si připomenout vlastní historii. Proto asi
byl nebývalý zájem o besedu, která se uskutečnila 3. března
v sále U Kafků. Na tři desítky Letováků přišly pobesedovat
s archivářem PhDr. Pavlem Buchtelem. K dispozici bylo jedenáct alb, která zapůjčil Sokol Lety, téměř desítka kronik kynologů a také všechny dostupné kroniky obecní. Děkujeme Pavlu Buchtelemu za zajímavé povídání o funkci a dostupnosti Okresního archivu v Dobřichovicích, děkuji všem
spolkům, kteří poskytly své dobové dokumenty a fotografie
a také všem, kteří o besedu projevili zájem. 
(bt)

Zajímavé stromy
v letovské knihovně
Ing. Pavel Kyzlík, významný český dendrolog,
provedl v naší knihovně všechny zájemce Evropou, aby jim ukázal, jaké významné stromy a kde
naleznou při svých toulkách po starém kontinentu. Přidával k jednotlivým snímkům zajímavé vyprávění o vlastnostech jednotlivých typů stromů.
Na závěr se rozvinula beseda o cestování, zahradničení i o možnostech spolupráce mezi Ing. Kyzlíkem a obcí Lety.
(bt)

www.obeclety.cz

strana 5

57. ročník

informace z OÚ

Trocha informací
z letovské knihovny

M

ilí čtenáři, dlouho jsem šetřila informace a tak začnu lednem, kdy jsem přivítala
děti z mateřské školky na našem pravidelném dopoledním pohádkování. Všechny děti jsou báječné a vždy si připraví pohádku, nebo básničku.
Také se uskutečnilo několik zajímavých
přednášek, které organizuje Leťánek a jsou
pro širokou veřejnost. Koncem února se vydává masopustní průvod dobrovolníků, kteří se právě za dveřmi knihovny mění na různé bytosti a za hojné účasti obyvatelů baví
celou vesnici.
V březnu se stěhovaly kroniky, které mám
v knihovně do sálu U Kafků, protože všichni zájemci o ně by se do knihovny opravdu
nevešli a opět několik kurzů, přednášek, čtení pro MŠ. Již tradičně proběhlo noční čtení,
aneb dobrodružství za humny, několik nedělních odpoledních čtení, které s přibývajícím teplem venku ztrácejí zájemce a proto je
do podzimu přerušíme.

Dále se uskutečnilo krásné setkání
s ing. Kyzlíkem nad památnými stromy
a mnoho velice zajímavých přednášek, které organizuje Leťánek a v knihovně hostují.
Nový soubor knih z knihovny k Příbrami,
vám představovat nemusím, protože je již
dávno v oběhu a pravidelní čtenáři již vědí. Seznam nově pořízených knih najdete na webu
knihovny pod heslem přírůstky a novinky, protože je poměrně dlouhý. V knihovně je nové
funkční osvětlení v části s regály a poměrně
dobře vybavená čítárna v oddělení pro mládež. Budete-li mít čas stavte se a určitě si nějakou knihu najdete. Krásné léto a pevné zdraví
přeje vaše knihovnice, jak říkají děti knížkovnice, Petra Flasarová.

Slavnostní ukončení projektu Kvalita
a bezpečnost místních komunikací v Letech

V

e čtvrtek 30. 4. v 16 hod. proběhlo v ulici Na Pěšince slavnostní ukončení projektu
Kvalita a bezpečnost místních komunikací v Letech.

Cílem projektu, který je evidován pod číslem CZ.1.15/1.1.00/74.01731, bylo zkvalitnění dopravní obslužnosti dvou podnikatelských areálů přímo napojených na hlavní komunikaci, Pražskou (II/115), v obci Lety. Ulice
Karlická je součástí průmyslové zóny. Druhý
areál je tvořen čtyřmi komunikacemi (Lomená, Na Pěšince, Zahradní a Pod Viničkou).
Projekt řešil zkvalitnění více než 1 082 metrů silnic, připojuje 10 firem a 23 živnostníků. Realizace projektu byla zahájena podpi-
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sem smlouvy s firmou Eurovia dne 5. 9. 2014
a dokončena podle plánu ke dni 31. 3. 2015.
Stavba byla také zkolaudována. Projekt s celkovým rozpočtem 17 186 981,80 Kč včetně
DPH byl financován z téměř 70 % z Regionálního operačního programu Střední Čechy
a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Partnery projektu pro obec Lety byly obec
Mořinka, město Řevnice, dále spolky DOBNET a Školinka Nona.
(bt)

www.obeclety.cz

masopust

Letovský masopust 2015

L

etošní masopust opět nezklamal – krásné počasí, úžasná atmosféra, spousty masek a jiných návštěvníků a vtipná fraška, kde excelovali Martin Svozílek ve dvojroli coby Anděl a Masopust a Ondra Nováček jako Káča. Jistotu jim dodávala Pavla Švédová – Nováčková v roli čertiska, které si na lep sedlo. Vše zaznamenáno a zdokumentováno pro další generace ve fotografiích Jirky Tesaře a Karla Ráže na obecním webu
www.obeclety.cz/obec-lety/fotogalerie.

Pěkně od začátku! Tak jako obvykle – masopust začal ve 13.45 v sobotu 21. února. Letos
byl uveden melodiemi z flašinetu s noblesou
a v duchu staročeských slavností. Poté zazněly tóny harmoniky, trumpety, housliček a kytar staropražské kapely Třehusk, která k našemu masopustu neodmyslitelně patří.
Letovská mateřská školka měla pečlivě připravené pásmo masopustních písniček i zaříkání, tak aby se nám masopust vydařil. A tak
jim moc děkujeme, že dětské čarování Jémine domine mělo tak silný účinek, aby veselá
a bezprostřední masopustní nálada vydržela
až do večera.
Poté byly všichni přítomní ať v maskách
nebo bez masek pozváni na pohoštění, které
připravili letovský obecní úřad, (tentokrát jsme
měli Flasarovic, zelné placky hned na začátku),
Bolartovi, školinka Nona se svými osvědčenými nápoji a lízátky pro děti,Váňovi (kde každoročně okamžitě zmizely výborné koblížky),
Brunclíkovi (nepřekonatelná škvarková pomazánka – viz níže), Kozákovi (tekuté švestky), Pepík Žemla (chlebíčky k nakousnutí), Ostatkovi
(šup sem-šup tam jednohubky), Burdovi (smějící se makové koláčky), Mužíkovi (extra pálivé
papričky s domácím bůčkem) a Kričkovi (velmi
esteticky a jarně nazdobený masopustní stůl).

Téměř všude před každým zastavením nabízejícím občerstvení zatančil medvěd, s paní zimou nebo s bludičkou. Laskavé hospodyně,
které připravily pro průvod občerstvení, byly
odměněny letovským kalendářem, který ve
fotografiích zaznamenal všechny loňské akce.
Celé odpoledne takto průvod masek za
zpěvu a v dobré náladě putoval obcí.
V podvečer všichni, kteří vydrželi, měli
v nohách několik kilometrů a dobrou náladu,
se kterou masopustní veselí zakončili v sále
u Kafků, kde bylo připraveno občerstvení
a byly vyhodnoceny masky a také nejlepší pohoštění. Z dětských masek byly vyhodnoceny
týmová maska housenky, dále hroznové víno
a ESO karta a dále všechny děti, které měly
odvahu a sílu svou masku na sále předvést.
Z dospělých masek byla nejvýraznější maska
smrtky v podání Lukáše Slavíka. Večerní masopustní zábava přivítala všechny, jimž energie tančit vydržela až přes půlnoc. O dobrou
zábavu se starali Olda Burda a Míra Kasan.
Na závěr chci moc poděkovat Petře Flasarové, která výtvarně ztvárnila většinu dospěláckých masek, všem dospělým i dětem, které se připravovali na představení o Čertovi
a Káče. Velký dík patří všem, kteří průvodu nabídli skvělé občerstvení. 
(bt)

www.obeclety.cz
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květinkový ples, beseda

Květinkový ples

D

ruhý ročník
květinkového plesu se konal první pátek
v dubnu v sále
u Kafků. Sál tak
procitl po zimní
letargii a rozkvetl
překrásnou jarní
výzdobou, o kterou se postarala
Hanka Rejzková.
V tombole jako obvykle nechyběly jarní kytičky, potřeby pro zahradníky a tentokrát také tombola žertovná, losovaná o půlnoci za skvělé asistence Oldy Burdy. Cen
do tomboly bylo přesně 333. Velmi za ceny
do tomboly děkujeme panu Oldřichu Limportovi, panu Zdeňku Žáčkovi a také firmě
Hecht. Letos nám vyhrávala výborná kapela – The Blue Moon, kterou doporučili Ka-

bilkovi (velký dík!) a volba to byla opravdu
šťastná.
Kapela hrála pro všechny generace a nebyla snad písnička, kdy by byl parket prázdný. O občerstvení se postaral Jarda Kocour,
takže všichni, kdo na obecní ples přišli, byli
více jak spokojení.
Příští rok tedy opět na květinkovém plese na shledanou!

Beseda s Jiřím Werichem Petráškem

P

řesně dva týdny
po plese obec Lety
ve spolupráci s Oldou
Burdou
uspořádala
první ze série připravovaných besed – besedu s rodákem Jiřím
Werichem Petráškem,
který se domů, do
Letů, velmi rád vrací
a na besedu se upřímně těšil.
Beseda proběhla v humorném duchu za
velké účasti hlavně rodáků a spolužáků Jirky Petráška. Tématem byly příběhy z mládí
v Letech, vyprávění o hereckých začátcích,
ale také o účasti v pořadu Show Jana Krause. Krátce zmínil svůj pořad s Marií Tomsovou
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– On a ona aneb jak jsem potkala Wericha, se
kterým slaví úspěchy napříč republikou.
Celý večer plynul velmi příjemně za doprovodu písniček Osvobozeného divadla a videovsuvek z představení Voskovce a Wericha.

(bt)
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pohádkový les

Pohádkový les aneb
cesta za pirátským pokladem

P

rvní květnový den se v údolí pod Čabrákem uskutečnil již šestý Pohádkový les, který stejně jako v předchozích letech pořádalo rodinné centrum Leťánek za podpory
obcí Lety, Mořinka a nadačního fondu Letorosty pana senátora Oberfalzera.

Ačkoliv si české i norské
předpovědi počasí plné dešťových mraků pěkně pohrály
s nervy organizačního týmu,
nakonec nám svatý Petr přál.
Letos pirátsky laděnou akci
si nenechalo ujít bezmála
400 dětí a stejný počet dospělých. Každý účastník musel projít devíti ostrovy a na
každém z nich splnit zadaný úkol a získat symbol, který byl potřeba pro rozluštění tajného hesla k pirátskému
pokladu na konci cesty. Tam
čekal sám Neptun se dvěma
mořskými pannami a bedlivě
střežil truhlu se zlatými mincemi, které byly samozřejmě z čokolády. Kromě sladké odměny dostaly děti v cíli odehrával již tradiční jarmark ťánku dostaly, se akce v „ pina Mořince také památeční a tvořivé dílny pro děti. Podle rátském kabátě“ líbila, a tak
medaili. Na malebné návsi se ohlasů, které se k nám do Le- už si pomalu lámeme hlavu
nad tím, jaký bude Pohádkový les v roce příštím. Každopádně děkujeme všem za
účast a věříme, že si akci užili stejně jako my. A těšíme se
v roce 2016 opět na viděnou.
Velké poděkování patří těm, kteří v pohádkovém
lese účinkují:
Maminky a přátelé rodinného centra Leťánek, Dětský
klub Chrpa - Dobřichovice,
MŠ Zvoneček – Karlík, Školy
Hlásek – Hlásná Třebaň, Koloběžíme – půjčovna a prodej
koloběžek Radotín

www.obeclety.cz
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příběhy letovských občanů

Příběhy letovských občanů
První vyprávění je od letovského starousedlíka Jiřího Šplíchala:
K Letům se mi váže řada vzpomínek, hlavně
z dětství, kdy jsme prožívali všechno mnohem
intenzivněji, takže se nám to vrylo do paměti.
Zejména to, co bylo dobrodružné, možná i nebezpečné, ale nakonec dobře dopadlo.

rukou – svého otce. Nejdříve mě přitiskl k sobě,
ale pak už následovala pořádná výplata: „Víš, že
tě to mohlo zabít?“ No, tehdy v těch 3 letech
jsem to nevěděl, ale dneska si dovedu představit ten strach, který o mě táta měl.

n Ta první, nejstarší vzpomínka, podpoře- n Ta další vzpomínka je z doby, kdy už mi
ná vyprávěním mých rodičů, je z doby, kdy bylo tak asi 8 let.
mi byly teprve 3 roky.
Tehdy byla taková dlouhá zima, sněhu moc
Váže se ke stavbě letovského mostu, což byla nebylo, ale mráz byl pořádný, takže zamrzla i Beudálost, která přitahovala pozornost všech, sa- rounka. Chodili jsme s kamarády hned po škole
mozřejmě nás děti nevyjímaje. Dokázal jsem na řeku hrát hokej. Na břehu jsme si přidělali na
tam stát hodiny a pozorovat dělníky, jak připra- boty své „šlajfky“, popadli hokejku, místo puku
vují břehy na zapuštění mostních pilířů. Při kaž- kus dřeva a hrálo se. Po pár dnech ale přišla obledém odstřelu zeminy bylo nutno vyklidit pro- va a tak i led na řece se začal lámat. My „kluci lestor. Všichni to respektovali a ukázněně se vždy tovský“ jsme ta nebezpečná místa už znali a nestáhli do bezpečné vzdálenosti. Ale uhlídejte jezdili tam. Ovšem občas si přišli zabruslit i kluci,
tříletého kluka, který se pěkně posadil na bo- kteří to tam tak dobře neznali. Tentokrát to byl
bek a to tak blízko, aby všechno dobře viděl. Karel Kocman, Jirka Kischer a Láďa Soukup. SotA tak mi tehdy opravdu šlo o život. Naštěstí si va obuli brusle, rozjeli se právě na místo, kde byl
mě v poslední chvíli povšimnul jeden z dělníků. led tenký. Nestačili jsme na ně ani zavolat a už se
Skočil ke mně, vzal do náruče a utíkal pryč. Pak koupali ve studené vodě. Nejhorší bylo, že se kluuž jsem šel z ruky do ruky ostatních přihlížejí- ci snažili na led vylézt, ale ten se pod nimi stále
cích, až jsem se dostal do těch nejsprávnějších lámal a nevypadalo to vůbec dobře.

Nikdo z nás tehdy neměl „ploché nohy“, běhali jsme bosi a nevadilo nám to.
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příběhy letovských občanů
Naštěstí byl s námi i Vlasta Ráž, kterému jsme
my mezi sebou říkali „Mirek Dušín“. Prostě správný, opravdu bezvadný kluk a kamarád. No a ten
jim všem zřejmě zachránil život. Lehl si na břicho, připlazil se blíž, podal jim postupně hokejku a pomalu každého vytáhnul na místo, kde byl
led silnější. Takže i tohle nebezpečí nakonec dopadlo dobře.

n Také v další vzpomínce má hlavní úlohu
Vlasta Ráž.

Stalo se to v době heydrichiády. Šel jsem ještě
se dvěma kamarády podél břehu Berounky a najednou jsme všichni zůstali jak zkamenělí! Před
námi ve křoví ležela opravdová puška. Co s ní?
Nechat si ji? Nebo ji někam odnést a odevzdat?
Což o to, pro takové kluky, jako jsme byli my, to
bylo velké a lákavé dobrodružství. Naštěstí opět
zasáhl Vlasta. Důrazně nám řekl, abychom nebláznili, že je to velmi nebezpečné, že o tom nálezu nesmí nikdo vědět, protože za držení zbraně němci každého zastřelí! Pušku vzal a hodil do
vody. Pak jsme si slavnostně přísahali, že o tom
nikomu neřekneme ani slovo. Slib jsme dodrželi a tak se naštěstí opět nikomu nic zlého nestalo.

n I další vzpomínka je z doby okupace.
V té době jsme měli ve škole samozřejmě
němčinu, no a tu vyučovala učitelka Vandasová, dodnes si to jméno pamatuji. Byla opravdu moc přísná, dokonce bych řekl, že zlá. Báli
jsme se jí. Chodila v jezdeckých kalhotách,
v zimě v krásném kožichu, v ruce bičík. Ten
neváhala použít, jakmile někdo jen špitnul.
Taky jako jediná z učitelů vyžadovala, abychom ji při příchodu zdravili hitlerovským pozdravem, tedy zdvižením pravé ruky. Neměli jsme ji rádi a přemýšleli, co ji provést, aby
měla zlost. Tak jsme se jednou s několika spolužáky domluvili, že až přijde do třídy, zdvihneme na pozdrav místo pravé ruky, levou.
A taky jsme to udělali. No zlost měla opravdu
velkou. Ovšem odnesli jsme to my. Tu levou
ruku nám sešvihala bičíkem tak, že byla celá
modrá a jak bolela! Tatínek se doma tak rozzlobil, že si to s ní chtěl jít vyřídit do školy. Ale
maminka ho nepustila, měla strach, že by se
mohla mstít a dopadlo by to ještě hůř.

Stavba mostu byla velkou událostí a každý
chtěl být „při tom“.

n No a ještě jeden zážitek na závěr.
Válka skončila a ti, kdo se chovali v době
okupace jako zrádci, byli zajati. Mezi nimi
i učitelka Vandasová. Naposledy jsem ji zahlédl, jak s ostatními zajatci ve svém dlouhém
krásném kožichu podbíjela pražce. Byla celá
brunátná a kapal z ní pot. Byl letní den a slunce pralo. Ona ale si ten kožich za trest svléknout nesměla. Chvíli jsem ji pozoroval a představte si, že mě té hrozné zlé ženské bylo nakonec líto. To jsou ty paradoxy a to jsou vzpomínky a postřehy z mého života v Letech.
Jiří Šplíchal
Zpracovala pí. Zdena Brunclíková, Lety

www.obeclety.cz
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MŠ Lety

Záchranáři v MŠ
učíme se poskytnout první pomoc

T

ento týden končíme téma o integrovaném záchranném
systému. Zvládli jsme si upevnit plno nových znalostí
a dovedností. O tom, jak se chovat bezpečně v silničním
provozu, umíme poznávat základní dopravní značky, víme,
jaké druhy dopravních prostředků jezdí, plavou, létají.
A nakonec jsme si nechali
to nejdůležitější: znát telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Vyrobili jsme si malé telefony a zkoušeli jsme vymačkat správné číslo a také oznámit událost, nezapomenout se
představit, a vysvětlit, proč volám o pomoc. Nevěřili byste, jak
děti hra s telefony, vyrobenými
z krabiček od čaje, zaujala! Doporučujeme doma vyzkoušet...
Vyvrcholením celého tématu byla akce na školní zahradě,
kterou pro nás uspořádala Asociace dobrovolných záchranářů ČR o.s. Na třech stanovištích
na terase školní zahrady pro
nás připravili opravdu zajímavé

dopoledne. Pozornost dětí byla
maximální, radost pohledět!
1. stanoviště - Obvazovou
technika na různé druhy poranění ( krvácení z tepny, žíly,
zlomenina ruky a nohy)
2. stanoviště - Postup při
masáži srdce u dospělého
i dítěte
3. stanoviště - Upevnění
zraněného na mobilní lůžka
různého typu
Na závěr každý dostal Průkaz
mladého záchranáře. Potěšilo
nás, jak děti zodpovědně naslouchaly záchranářům a s jejich pomocí plnily úkoly. Naše
poděkování patří jak dobrovolným záchranářům za jejich
přístup a ochotu poskytnout

zdarma dětem možnost osahat si naživou jejich techniku
a také manželům Zelenkovým za
zprostředkování tohoto zajímavého dopoledne.  DĚKUJEME!
Jana Šalková Rozsypalová,

ředitelka

22. dubna – Den Země

V

e středu 22. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si o tom, jak můžeme chránit
a pomáhat i my malí, aby naše planeta zůstala zdravá.

Snad si zapamatujeme na
celý život, že odpadky patří do
koše, stromy chráníme tak, že
šetříme papírem a barevné kontejnery slouží k třídění odpadu.
Hned jak vysvitlo dopolední sluníčko, proměnili jsme se v malé
zahradníky. Každý si vybral nářadí podle své chuti - rýče, hrábě, konvičky. Naše bylinková zahrádka dnes dostala nové pří- větší jámu jsme vyhloubili na
růstky, sázeli jsme mátu, me- angreštový stromeček. Pomáduňku, oregáno a pažitku. Nej- hali velcí, malí, nakonec jsme
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zalévali. V druhém záhonku už
se nám klube ředkvička, mrkev, hrášek a špenát. Těšíme se
na jarní příděl vlastnoručně vypěstovaných vitamínů. Potřebujeme mít vodu zdravou, proto jsme zakoupili čerpadlo, aby
si děti mohly zalévat svoji bylinkovou zahrádku, využívat vodu
k pokusům a hrám a také k rozprašování v horkých dnech.
Jana Šalková Rozsypalová,

ředitelka

inzerce

TÁBOR
Příměstský TÁBOR 2015 v HLÁSKU / HLÁSNÁ TŘEBAŇ
ČERVENEC
13.-17.7. Sportovní týden
malá ochutnávka: sport, výlety do přírody, tanec,
výlety na kolech pro starší nebo lezení po skalách,
jízda na koních
20.- 24.7. Zálesáci
malá ochutnávka: zálesácká zkouška, jak přežít
v přírodě, morseovka, uzlování, výlety do přírody,
stopování, orientace v mapě
27.- 31.7. Cesta kolem světa
malá ochutnávka: Indiáni, výlet do Antarktidy a na
severní pól, výstup na nejvyšší horu světa, návštěva
domorodých kmenů a vaření netradičních jídel

SRPEN

více informací:

skolyhlasek.cz
tel: 777 568 562

3.- 7.8. Cesta časem
malá ochutnávka: archeologové a hledání fosilií
v opravdickém lomu, cesta do pravěku a pravěké
vesnice (výroba nádob a oblečení) vs. technické
vynálezy
10.- 14.8. Starověká řemesla
malá ochutnávka: keramika, malba na hedvábí,
jak upéct chleba, práce na tkalcovském stavu,
jak ušít oblečení, jak vyléčit nemoc bylinkami,
jak si vyrobit nástroje a obejít se bez moderních
vymožeností
17.- 21.8. Z pohádky do pohádky aneb čáry máry fuk
malá ochutnávka: každý den v jiné pohádce - zkusíme
si to, co v pohádkách mohou její hrdinové zažít- kouzla,
plnění těch nejpodivnějších úkolů, dobrodružné
výpravy, setkání s pohádkovými bytostmi v pohádkové
říši, divadlo, hodně zpívání a tvoření

www.obeclety.cz
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školinka NONA

Jaro ve Školince Noně
a prázdninový provoz
na léto 2015

J

arní nálada zavítala i do Školinky Nony, kde nás v měsíci
březnu navštívilo divadlo Koloběžka s představením Návštěva v Broučkově. Poslední březnový týden jsme se věnovali tématu Velikonoc. Děti pekly velikonoční zajíčky z těsta, malovaly vyfouklá vajíčka a nazdobily jimi strom před Nonou. Cílem celého týdne bylo seznámit děti s tradicemi, které se s Velikonocemi vážou a naučit se velikonoční koledu.

Hezké počasí nám dovolilo uskutečnit
pěší výlet na celé dopoledne do Dobřichovic na hřiště. Snažíme se s dětmi trávit co
nejvíce času venku a opět jsme začali chodit na zahradu k paní Kárníkové, které tímto děkujeme.
V následujících týdnech jsme pro děti připravili mnoho výletů, v měsíci květnu pojedeme do pražské zoo a čeká nás focení. Na Den

dětí jsme na odpolední program pozváni do
MŠ Lety. Konec školního roku tradičně zakončíme bojovkou v okolí Školinky.
Na červenec a srpen nabízíme prázdninový program pro děti od 3 do 8 let včetně těch
dětí, které nás navštěvují i přes klasický školní
rok. Začátek prázdnin (1. 7. - 3. 7.) odstartujeme tématem Hurá na prázdniny, hraní, sport,
zábava a tvoření, dále nás čeká Cesta do vesmíru a budoucnosti v termínech 7. 7. - 10. 7. a
13. 7. – 17. 7. Na Putování do pravěku se můžete těšit 20. 7. – 24. 7. a 27. 7. – 31. 7. Srpen
začneme sportovně tzv. Letní olympiádou
v Noně, a to v datech 3. 8. – 7. 8. a 10. 8. – 14. 8.
Posledních 14 dní prázdnin (17. 8. - 21. 8.
a 24. 8. – 27. 8. budeme v Noně čarovat aneb
Letem světem kouzel a čar. Více informací
o prázdninovém programu najdete na
www.skolinkanona.cz/prazdniny-v-none/
nebo na tel.č.: 602 764 705, 606 909 348.
Také bychom vás rádi pozvali na den otevřených dveří, který se koná 20. května od 16
hodin na návsi v Letech v naší Školince. Přijďte si k nám pohrát a pobavit se. Připomínáme,
že zápis dětí do Školinky na rok 2015/2016 je
již zahájen. Těšíme se na vás! Školinka Nona

Módní přehlídka v Letech Na Návsi

NONA a děti z kroužku Módní tvorby Ingrid Valešové pořádají již 2. ročník Módní přehlídky
pod otevřeným nebem v Letech Na Návsi, který proběhne 28. 5. 2015 od 17.30 hod. Přijďte se podívat co se děti naučily a jaké modely vám předvedou. Na závěr si můžete všichni vyzkoušet jaké to je projít se po módním mole. Malé občerstvení a program bude zajištěn. Vstupné dobrovolné.
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RC Leťánek

Leťánek v novém kabátě a s novinkami

S

koro se tomu nechce věřit, ale je to už opravdu šest let od doby, kdy se pět maminek z Letů a Řevnic rozhodlo založit rodinné centrum Leťánek. Ambice tehdy neměly malé - jejich cílem bylo rozvíjet a vzdělávat nejen děti, ale i dospělé. Nikde v okolí nic podobného nebylo, a tak se do toho „matky zakladatelky“ s nadšením pustily.

Všechno zajišťovaly svépomocí a díky dobré vůli přátel
a příbuzných. Ale povedlo se,
a tak od září roku 2009 Leťánek žije a snaží se neustále
zlepšovat svoji nabídku pro
malé i velké. I proto se rodinné
centrum v letošním roce místně i personálně rozšířilo do
sousedních Řevnic, kde funguje v budově Sokola. V domovských Letech však zůstalo
sídlo Leťánku a nadále se především pro různé přednášky
a komornější akce využívají
prostory místní knihovny.
A ani v nové podobě tým
Leťánku nezahálí - vedle stabilních kurzů, kroužků
a přednášek již stihl přichystat celou řadu novinek. Za
zmínku stojí dvě veleúspěšné hudební dílny pro děti
s Ivem Vrbou - již třetí v pořadí se uskuteční v sobotu
30. května - nebo venkov-

ní ENGLISH FRIENDLY akce
Easter Egg Hunt, aneb Kam
schoval zajíček velikonoční
vajíčka. Takových akcí bude
časem určitě víc, protože
se tímto způsobem snažíme oslovit také rodiny v našem okolí, kde se doma mluví převážně jinak než česky
a zapojit je do místního dění.
Další novinkou byla beseda
s Hanou Hnátovou-Lustigovou pořádaná pro děti ze zá-

Jak se z toho nesesypat
Ve středu 6.5. v podveřer se
v Letech uskutečnil seminář
s názvem „Jak se z toho nesesypat“. Jeho iniciátorem bylo
občanské sdružení A Doma,
které poskytuje sociální službu osobní asistence v domácnostech. Každý den se při své
práci setkávají s rodinnými
příslušníky, kteří pečují o své
blízké, seniory zdravé i s určitými obtížemi, a marně hledají na své otázky spojené právě
s péčí o ně odpovědi.

Seminář v Letech seznámil
přítomné s možnostmi a nápady, jak upravit domácí prostředí tak, aby např. provedení hygieny seniora nebylo tolik namáhavé, lektoři poradili, jaké jsou vhodné pomůcky
pro vykonávání samostatných
aktivit, ale také jak je důležité
pro samotnou pečující osobu
pečovat o své psychické i fyzické zdraví, aby „se z toho nesesypala“. Poskytli mj. informace
ohledně různých příspěvků na

www.obeclety.cz

kladních škol. Právě na tuto
akci byl tak velký ohlas, že se
5. května u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války
uskutečnila v řevnickém kině
ještě jednou pro veřejnost.
A zapomenout nesmíme ani
na Pohádkový les v novém
kabátě: uskuteční se tradičně 1. května, ovšem na pirátské téma. Bližší informace
o všem, co děláme, najdete
na www.letanek.cz.
péči o rodinné příslušníky, nároky na kompenzační pomůcky aj. Seminář se uskutečnil
v Letech zdarma, byl podporován z prostředků Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost. Pokud byste
měli zájem dozvědět se o domácí péči více, navštivte prosím stránky občanského sdružení A Doma http://www.
adoma-os.cz, nebo přímo
můžete kontaktovat paní Jitku Zachariášovou na tel.:
733 194 952 nebo e-mailem:
info@adoma-os.cz. 
(bt)
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Z letovského kynologického klubu

O

d posledního povídání o pejscích už uplynul delší čas, a tak se musíme trochu vrátit v času.

Letošní zima byla sice mírná, ale zase se tak
trochu táhla, dlouho se jí nechtělo předat vládu jaru. Sluníčko už sice hřeje a má sílu, ale zrána je stále chladno a sem tam je i mrazík. Aprílové počasí máme skoro po celý rok a teplotní
výkyvy jsou už takřka normální, takže nás asi
skoro nic nepřekvapí. Nezaháleli jsme však ani
v zimě. Kromě týdne mezi vánocemi a Silvestrem, kdy jsme si vzali „volno“, se konaly kurzy
pro štěňátka pravidelně každou neděli.
Zimní měsíce jsou konečně za námi, a tak se
můžeme zase věnovat naplno sportovním akcím s pejsky. Štěňátek chodí stále hodně, nyní
na jaře, ještě přibývají, protože jaro patří již tradičně všem mláďatům, tedy i štěňátkům. Poslední dobou pozorujeme poměrně velký nárůst dětí, které chodí cvičit se svými pejsky.
A to jsme moc rádi, to je moc dobře. Holky i kluci s malými i středními pejsky si vedou někdy
dokonce lépe, než dospělí páníčci. Nestydí se
totiž většinou svého pejska pořádně pochválit
a poplácat, když se mu něco povede. Jsme tedy
moc rádi, že si k nám děti našly cestu a cvičení je
baví. Kurzy budou až do konce června, pak budeme mít prázdniny a začínáme začátkem září.

2015. Počasí nám vyšlo, bylo krásně, ba dokonce na pejsky možná až moc teplo a hlavně
hodně rychlá změna počasí. Bylo přihlášeno
celkem 19 psovodů, z toho jedenáct na Zkoušku ovladatelnosti psa, pět na Zkoušku upotřebitelnosti psa 1. stupně a tři na Zkoušku upotřebitelnosti psa 2. stupně. Posuzovat přijel
rozhodčí Rudolf Baudyš. Řada na nástupu při
oficiálním zahájení zkoušek byla nejen dlouhá, takže se našemu fotografovi skoro nevešla do objektivu, ale také pestrá. Bylo v ní celkem osm německých ovčáků, kteří samozřejmě převažovali. Dále dvě dobrmanky, jeden
ridgeback, jeden jack russel teriér, jeden entlebuchský salašnický pes, jedna dalmatinka, jeden airdal teriér, jedna border kolie, jeden královský pudl, jeden jezevčík trpasličí a jeden kříženec německého ovčáka.
Zkoušky se povedly, vše organizačně klapalo bez problémů. Vzhledem ke krásnému
slunečnému počasí byly na hrázi mraky diváků a také jezdilo hodně cyklistů. Kromě toho
na přilehlém fotbalovém hřišti probíhal ještě
zápas ve fotbalu. U nás v Letech to prostě žije
na plné obrátky. Bylo krátce po jedné hodině,
když pan rozhodčí skončil posuzování výkonů. Všichni jsme se vrhli do kantýny a pustili
Sportovní akce na cvičáku
se do připraveného jídla.
Po pozdním obědě jsme oficiálně zakončiPrvní letošní sportovní akcí byly zkoušky
z výkonu podle zkušebního řádu Kynologické li zkoušky a přitom zhodnotili společně s rozjednoty, které se konaly v sobotu 11. dubna hodčím předvedené výkony.
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Z celkových 19 přihlášených absolvovalo videlně na našich nedělních kurzech pro štězkoušku úspěšně 17, což je velmi dobrý vý- ňata. Fotoknihu jsem přihlásila do soutěže
sledek.
CeWe Fotokniha roku 2014 a světe div se, za
měsíc listopad moji fotoknihu o štěňátkách
vybrala VIP porota, takže jsem vyhrála chyt16. ročník závodu
rý mobilní telefon s chytrým fotoaparátem
o putovní pohár
SAMSUNG K ZOOM a zároveň jsem se stala finalistou této soutěže. Velké finále soutěže se
V sobotu 2. května 2015 nás čeká již 16. roč- konalo ve čtvrtek 16. dubna a hrál se o autoník závodu o putovní pohár podle národního mobil Peugeot 308!
zkušebního řádu.
Musím říci, že program Velkého finále byl
Závodit budeme celkem ve čtyřech kate- moc pěkný a samotné finále o auto bylo nagoriích. Bude to celodenní akce, takže pokud pínavé. Na akci mě doprovázel můj kamarád
budete mít cestu kolem, budete se moci po- Karel Ráž. Oba jsme si program finále pěkdívat na výkony psovodů se svými pejsky. Pro
ně užívali, ať už to byla exkurze v laboratonejlepší závodníky máme připravené hodnotři Fotolabu, kde jsme viděli výrobu fotoknih,
né a krásné ceny od našich partnerů, kterými
jsou zejména LIFTEC CZ, s.r.o., Triada spol. s r.o., tak exkurze v Peugeotu a FEDERAL CARS.
CeWe Color a.s., CLASIC CZ, spol. s r.o., a také Program pak pokračoval přesunem všech
Sokol Falco s.r.o., OSBET BETON s.r.o. , MÚZO účastníků do Dejvic, do divadla Semafor.
18 finalistů čekalo překvapení, neboť nás do
Praha s.r.o.. Za podporu moc děkujeme.
Semaforu vezla auta Peugeot, takže jsme si
připadali jako „celebrity“, zatímco ostatní jeli
A co nás ještě čeká,
autobusem. Bylo to moc prima, takové hodslavnostní. V Semaforu nás čekal další
než přijdou letní prázdniny? ně
program. Nejdříve tzv. welcome drink s lehkým občerstvením. V 17.30 začalo očekávaV květnu nás kromě zmíněného závodu če- né finále soutěže s volbou nejlepší CEWE Fokají ještě jedny zkoušky z výkonu podle ná- toknihy roku 2014. Po promítnutí videoprorodního zkušebního řádu, které se budou ko- dukce s medailonky jednotlivých měsíčních
nat v sobotu 23. května.
vítězů pak hvězdná porota veřejně vybírala
Poslední zkoušky z výkonu v prvním polo- nejkrásnější fotoknihu za loňský rok. Auto
letí letošního roku budou zkoušky podle me- Peugeot 308 zaslouženě vyhrál pan Boris
zinárodního zkušebního řádu, které jsou na- Pazdera z Brna se svojí fotoknihou s fotoplánované na sobotu 13. června. Kromě spor- grafiemi z Itálie. Všichni finalisté dostali na
tovních akcí máme v plánu předvést dvě památku plaketu s vyrytým jménem, krásukázky naší práce, ale to je zatím v jednání, nou pamětní knihu a slevovou poukázku
takže se nechte překvapit.
na CeWe Fotoknihu jako motivaci pro další tvorbu. Po finále následoval raut a večer
příjemně zakončilo představení divadla SeVelké finále
mafor. Bylo to moc hezké odpoledne a večer
a jsem ráda, že jsme se ho mohli zúčastnit.
CeWe Fotoknihy roku
A už vymýšlím další fotoknihu, motivů i foVloni v listopadu jsem se pustila do tvor- tek je dost, jen toho času je málo.
Soutěžní knihy, které se dostaly do finále za
by CeWe Fotoknihy na téma Zvířata a příroda,
které bylo vyhlášeno jako listopadové téma rok 2014 je možné si prohlédnout na internefirmou CeWe Color a.s. v soutěži CeWe Fo- tu na adrese http://www.cewe-community.
com/cz/mesicni-vyherci/. Fotokniha, se ktetokniha roku 2014.
Vytvořila jsem knihu plnou štěňátek rou jsem měla úspěch, je k vidění i vytištěná
Alena Vanžurová
z množství fotek, které pořizuji již téměř pra- v naší klubovně.
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strana 17
57. ročník

sport

Fotbalový klub Lety

Z

ajišťovat fungování klubu se sedmi týmy je složitý proces. Je třeba sladit rozvrh
tréninků po celý pracovní týden, o víkendech každý tým hraje své utkání nebo turnaj. Zajistit chod celého areálu není vůbec snadné, každý týden posekat dvě hřiště,
uklidit a připravit kabiny, napsat plakáty, updatovat web, zorganizovat výjezdy na
jednotlivá utkání všech týmů a zajistit po funkcionářské stránce vše, jak má dle složitých předpisů být, je velmi nejen časově náročné, ale též i po finanční stránce.

Kdy si nejen vrcholové orgány, ale i zastupitelé obce uvědomí, že celoroční starost o cca 80
dětí na vsi je nesmírně záslužná činnost a jeho
podpora by měla být brána vážně? Při stále rostoucích nákladech a při tak velkém množstvím
dětí může dojít k tomu, že pár dobrovolníků
a nadšenců nebude mít už ani energii, ani finanční možnosti se starat o chod klubu. Srovnejte, jak vypadá dění v jiných obcích, kolik mládežnických celků mají okolní kluby v podstatně
větších městech, jako jsou Černošice, Řevnice,
Dobřichovice, Radotín. První víkend v červenci nás čeká setkání s partnerským klubem v Německu, s Rot-Weiss Ailertchen. Tato spolupráce trvající déle než 25 let postupem doby přerostla i partnerství mezi oběma obcemi. Čeká
nás návštěva fotbalového klubu v kraji Westerwald, ale i událost společenského významu na
mezinárodní úrovni. Nechme se překvapit, jak
se vypořádá s touto událostí představitelé obce
a i zástupci fotbalového klubu.
A-tým - Jako nováček krajské 1. A třídy,
oddělení A, nepřesvědčuje svými výkony
a je před závěrečnou fází jarních mistrovských utkání na sestupové příčce. Tým je
po celou sezónu pronásledován zraněními a dalšími absencemi. Vážná zranění postihla klíčovou postavu letovské defenzivy
Pavla Korbeláře, nadějného záložníka Jakuba Janouše. Navíc v zimě neprodloužil Sokol Vonoklasy hostování svým hráčům Marku Baubínovi a Jaroslavu Nejepsovi. Jasně se projevil výrazný rozdíl v kvalitě mezi
krajskou 1.A a 1.B třídou. Tým bojuje o záchranu, a v polovině června se ukáže, zda
byla tato snaha o záchranu úspěšná či nikoliv. Podstatným kladem v této nelehké situaci je, že zdecimovaný tým doplňují nadějní dorostenci jako Adam Kustoš, Daniel Poslední a další, kteří v těžkých utkáních sbírají neocenitelné zkušenosti.
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Dorost (U-19) - Dorost účinkuje již sedmou
sezónu v krajské 1. A třídě. Ve skupině E bojuje
o špici tabulky. V možnostech dorostu je vyhrát
svou skupinu, ale jen pokud docházka a přístup
k tréninkům a utkáním budou zodpovědné
a disciplinované, což u takto starých kluků bývá
někdy velmi obtížné. Zájmy a priority v tomto
věku jsou leckdy odlišné od přestav dospělých.
Starší žáci (U-15) - Složitá je situace u starších žáků. Zde se snaží, co jim síly stačí, Adam
Ježek a Robert Uksa zalepit díry, které se v minulých sezónách u těchto fotbalově slabších
ročníků vytvořily. Tým pravidelně a poctivě trénuje, jeho výkony nabraly pozitivní směr, ale zásadní zvrat lze snad očekávat až v příští sezóně.
Mladší žáci (U-13) - Nově vytvořený tým
mladších žáků hraje teprve druhou sezónu
svou soutěž. Kádr tvoří hráči opustivší loni v létě
starší přípravku. Nejdůležitější pro tyto mladé
fotbalisty je odehrát co nejvíce utkání, protože
někteří z nich by ve starších žácích nedostávali
tolik příležitostí.
Starší přípravka (U-10) - V této kategorii hrají vždy společně proti sobě čtyři týmy,
dva z každého klubu. Výsledky jsou pravidelně dvouciferné, ale podstatné je, že najednou
hraje maximální počet mladých fotbalistů.
Mladší přípravka (U-8) - Mladší přípravka
(6-8 let) hraje pravidelnou soutěž formou turnajů. Je suverénně první, své soupeře drtí nevídaným způsobem. Svou kvalitu bude moci prokázat ve finále okresního přeboru, který je na programu v červnu. Projevuje se systematická práce během celé sezóny.
Fotbalová školička (U-6) - Nejmenší (5-6
let) se teprve seznamují s abecedou fotbalu. Jejich fotbalový růst je znát každým měsícem, základní herní návyky, smysl pro kolektiv a disciplínu jsou nejdůležitějším stavebním kamenem do budoucna.
Jiří Kárník
Více na www.fklety.net
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Kolo pro život

O

blíbené i obávané závody Transbrdy pro někoho představují začátek sezóny, jiní
už mají několik závodů za sebou. Neustále stoupající účast ale ukazuje velkou
oblíbenost tohoto kopcovitého závodu na dohled od Prahy. Ředitel závodu Jiří Hudeček za ideálního počasí odstartoval první závod seriálu Kolo pro život Transbrdy, tentokrát však z Dobřichovic. To se ukázalo jako dobrý nápad, protože louka poblíž zámku poskytla prostorné zázemí účastníkům i všemožnému vyžití pro jejich doprovod.
Zároveň tak došlo k prodloužení trasy o přibližně tři kilometry a vynechání závěrečného ba hnitého kopce, který loni mnoha lidem pokazil jinak dobré dojmy.

Startovní listina hlavního závodu mimo tradičních jmen
obsahovala hvězdná jména
jako Jaroslav Kulhavý, Kristián Hynek, skifař Ondřej Synek
a spousta dalších. Konkurence
na startu tak byla opravdu obrovská a naznačila velmi tvrdé
boje na trati. Tváří seriálu se stal
olympijský vítěz z Londýna, biker Jaroslav Kulhavý, který i na
tomto závodě ukázal, že má vynikající formu. 58 km v technicky náročném terénu ujel bez
mrknutí oka za 2:08:46.6. Druhý
Matouš Ulman ztratil na olym-

pionika necelé 2 vteřiny. I letovskému rodákovi Jiřímu Hudečkovi přálo štěstí, zajel si na druhém místě pro vrchařskou prémii a celkově se umístil třetí.
V ženách obhájila l oňské prvenství Jitka Škarnitzlová.
Účast po zimě natěšených
cyklistů byla značná, odstartovalo celkem 2014 závodníků,
z toho bylo 542 dětí (115 odstrkoval). Hlavní trať vyjelo pokořit 818 bikerů, kratší 37 km
okruh 398 závodníků a 15 km
fitness jízdu 256 závodníků.
O zábavu na trase bylo po-

www.obeclety.cz

staráno. Hned v úvodu závodu na startovní rovince mezi
stovky kol vběhl psík, kterého nezodpovědný majitel neměl na vodítku. Kolize se obešla bez pádů a zranění a zmatené zvíře se podařilo rychle odchytit. V lese několikrát „vtipálci“ přeznačili trať, kterou organizátoři pracně vytyčili a ještě
ráno před startem kontrolovali, takže závodníci, kteří nemají místní trať v krvi, buď jeli jinudy nebo zmatečně bloudili
po lese. Na brdském hřebenu
bylo plno - cyklisté se prolínali
s účastníky pěšího pochodu
Karla IV. Závěrečný technicky
náročný sjezd úzkou roklí rovněž potrápil nejednoh o závodníka a zvedl hladinu adrenalinu.
Vše však dobře dopadlo,
v cíli, v cyklistickém městečku, které vyrostlo v předvečer
závodu na louce mezi Dobřichovickým mostem a lávkou,
se nakonec setkali všichni. Letošní ročník závodu se obešel
bez vážného zranění.
Ludmila Hůlová
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Předprodej vstupenek v kanceláři DOBNET, Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, tel.: 277 001 111.
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důležitá telefonní čísla
HASIČI

150

důležitá telefonní čísla

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

POLICIE

158

Zdravotnictví:

TRANS HOSPITAL ŘEVNICE................................................................................................ 257 721 777, 602 333 737, 601 223 706
Dispečing zdravotnické služby ........................................................................................................................... 257 721 777, 602 541 717

Policie ČR:

POLICIE ČR operační středisko Praha ..................................................................................................................................................974 821 111

Městská a obecní policie:

Městská policie ČERNOŠICE ............................................................................................ 724 060 620, 605 255 450, 606 707 156
Policie ČR ŘEVNICE .............................................................................................................................................................. 602 750 902, 974 882 740
Policie Praha – venkov – stálá služba .......................................................................................................... 974 861 111, 974 882 103

Ohlašovny poruch elektřina, plyn, vodovod a kanalizace:

ELEKTŘINA...................................................................................................................................................................................... 840 850 860, 840 840 840
PLYN - centrální dispečink Středočeský kraj ................................................................................................................................................... 1239
PLYN – Lety.................................................................................................................................................................................... 244 472 811, 244 472 812
VODOVOD a KANALIZACE – Mníšek pod Brdy 1. SČV ........................................................... 728 036 328, 840 111 322
Černolice, Dobřichovice, Karlík, Lety, Řevnice
fa. Aquaconsult ................................................................................................................................ 251 642 213, 602 311 274, 606 692 781
A-EFEKT čištění domovních odpadů a kanalizace ..................................................................... 603 536 796, 603 536 796

Internetová síť DOBNET:

Helpdesk DOBNET....................................................................................................................................................................277 001 151
Informační kancelář DOBNET ....................................................................................................................................277 001 111
Informační portál DOBNET ............................................................................................................................ www. idobnet.cz

LETY, www.obeclety.cz
Obecní úřad Lety .....................................................257 711 180
Mateřská škola, Jana Šalková-Rozsypalová
ředitelka ..............................................................................724 267 412
DOBŘICHOVICE, www.dobrichovice.cz
Česká pošta............................. 257 711 121, 257 712 001
Hasiči SDH ........................................................................257 711 730
Městský úřad, Vítova 61 ......................tel.: 257 711 590
matrika..................................................................................257 712 478
stavební úřad................................................................257 711 402
technické služby...........................................................................................
257 712 183 .....................................................................
Školy Dobřichovice
MŠ, Francouzská 680 .....257 712 406, 721 560 713
ZŠ I. stupeň, Raisova............................................257 711 264
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ZŠ II. stupeň, 5. Května .....................................257 711 149
ZUŠ, Lomená 159 ............ 257 711 049, 608 966 717
Dobřichovická lékárna .....................................257 712 661
ŘEVNICE, www.revnice.cz
Česká pošta.....................................................................257 721 815
Městský úřad.....................................................tel.: 257 720 157
matrika..................................................................................257 720 157
EKOS Řevnice s. r. o. ..............................................257 720 090
Stavební úřad ...............................................................257 720 223
Městské informační středisko .................725 852 815
Školy Řevnice
ZŠ II. Stupeň, Školní 600 .................................257 710 646
ZŠ I. stupeň, Revoluční 901 ........................257 721 797
MŠ, Mníšecká 676 ........... 257 720 129, 739 429 233
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57. ročník

inzerce

Neinvazivní
liposukce,
kavitace
 redukce celulitidy a všech
jejích projevů
 odstranění místně
nahromaděného tuku
 reaktivace krevního oběhu
 remodelace křivek těla

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, čp. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz
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57. ročník

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská
20 bytů: 1+kk až 4+kk s balkonem nebo zahrádkou
bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy
podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení

prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o.

Táborská 2025, Černošice

tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz

www.rezidence-cernosice.cz

STAVBA A PRODEJ
ZAHÁJENY V 2/2015

BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM

REZIDENCE ČERNOŠICE

