cena 15 Kč
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informační zpravodaj letovských občanů a chatařů

Vychází jako občasník

Vážení a milí přátelé obce Lety, srdečně
vám děkujeme za spolupráci v roce 2013.
Do roku 2014 vám přejeme pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Obec Lety

Lety – jak je neznáte II.
Paní spisovatelka Marie Holečková se celé
léto a podzim činila, aby z vyprávění letovských
pamětníků a pamětnic – paní Macháčkové, Kárníkové, Váňové, Bolartové, Kouhoutové, Vaňáskové, pana Peřiny a dalších, vytvořila další díl
knížky Lety, jak je neznáte II. Nová brožurka je
k dostání na obecním úřadě v Letech a v Hobbymarketu Eso za 80 Kč. První díl lze stále koupit
za 60 Kč na stejných místech.
Nad právě vydanou knihou proběhla ještě
v prosinci beseda s pamětníky v obci, abychom na jejich vyprávění mohli vystavět další díly historie obce. Chceme vyzvat všechny ty, kteří se o dějiny své obce zajímají, aby
své případné podněty adresovali na obecní
úřad. Přijďte osobně nebo své vzpomínky,
názory, náměty pošlete emailem na adresu
ou@obeclety.cz.
(bt)
Foto na titulní straně: Alena Vanžurová
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společenská rubrika, obsah
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
❚ V roce 2013 oslavili svá životní jubilea: Ivan Hornych, Jaroslava Lisá,
Eva Váňová, Růžena Vlachová, Jiří Parobek, Jaroslav Kozák, Marie Kričková,
Jaroslava Burešová, Jana Janečková, Jiří Lysý, Eva Kárníková, Josef Miška,
Zdeňka Lysá, Vladimír Mouček, Olga Benešová, Jiří Veselý, Karel Novák, Ota Klepetko, Magdalena
Mátlová, Marta Křížová, František Mára, Marie Svobodová, Jiljí Horák, Jiřina Brettschneiderová,
Michal Krička, Michael Váňa, Jarmila Váchová, Božena Vávrová, Jaroslava Malá, Antonín Svojsík,
Jiří Ploc, Dagmar Nováková, Vilém Hofman, Božena Vanžurová a Jiřina Eliášová
❚ Narodili se: Marek Císař, Šimon Horák, Sofie Khýrová, František Kysnar, Agáta Plocková
a Leontýna Vanesa Vimrová, Adam Stubley, Sára Matyasko, Petr Kliment, Valentina Krátká,
Anežka Sedlářová, Marie Štěrbová, Kryštof a Matyáš Bártů, Adéla Drvotová, Anežka Hora,
Kryštof Vaněk, Antonín Rezek
❚ Navždy nás opustili: Jan Korous, Jiřina Lodrová, Hana Bergová, Jaromír Babička,
Hana Mikešová, Jarmila Jeřábková, Marta Křížová, Ivan Hornych
Čest jejich památce!
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slovo starostky

Úvodní slovo

V

ážení a milí čtenáři, Letováci a všichni ti, kterým se první a poslední
letošní číslo Letováku dostává do rukou.

Od ledna 2013 se snažíme pravidelně
jednou za měsíc přinášet informace o dění
v obci v letovském listu Dobnet zpravodaje.
Na webu obce se aktuálně objevují informace
o dění budoucím. Také reportáže z akcí proběhnuvších, převážně kulturních a sportovních, pravidelně je doplňována fotogalerie,
ale také dotační záměry či stavební akce.
Toto vydání Letováku je proto pojaté částečně jako almanach – retrospektivně, protože doba jeho vydání předjímá určité bilancování toho, co nám rok 2013 přinesl. Navíc
přináší informace o plánech na rok následující, alespoň výhledově o událostech, které
na území obce plánuje pořádat obecní úřad
nebo sportovní a společenské spolky.
Rok 2013 byl rokem aktivního řešení stavu
komunikací v Letech. Prvním krokem bylo započetí dlouhodobého úkolu majetkoprávního
vypořádání obce s majiteli pozemků pod komunikacemi – tedy právně nepřijatelným stavem v případě, kdy na soukromém pozemku
je postavena obecní komunikace a obec by ji
např. chtěla rekonstruovat. Také byly zpracovány projektové dokumentace na opravu čtyř
komunikací v oblasti Viničky a ulice Karlické,
které následně posloužily pro žádost o dotaci
na rekonstrukce těchto ulic za cca 17 mil. Kč.
Stejně tak se rozjela akce na dovybavení oblasti Kanady vodovodem a kanalizací. V současné
době obec žádá o dotaci na tuto akci v částce
5 mil. Kč. Obecní zastupitelstvo se také rozhodlo dostavět kanalizaci v ulici K Rovinám, na kterou bylo v září vydáno stavební povolení.
Letos jsme úspěšně dokončili doplnění školní zahrady průlezkami. Zažádali jsme o dotaci
na vybavení domácností kompostéry, abychom podpořili separaci bioodpadu ze směsného komunálního odpadu a získali jsme taktéž pro obec dotaci na novou multikáru s pěti
kontejnery na svoz odpadu a bioodpadu.
Do finále snad také v roce 2014 doběhne
projekt stavby kruhového objezdu společně
s opravou komunikací Pražská a Karlštejnská,
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na jehož realizaci obec i kraj pracovala od roku
2011. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Po po jeho ukončení
se počítá s realizací od dubna 2014.
Do budoucna bychom se měli zaměřovat
na posilování vztahu občanů ke své obci i občanů mezi sebou. Vždyť v Letech nás žije více
jak polovina, kteří zde aktivně neprožili alespoň polovinu svého života. Je třeba naši obec
poznávat, odhalovat historii generací, které
obec tvořily. Tak se lze učit o tom, jak bez větších ztrát prožívat povodně, které ke krásné
Berounce patří a jež, tak jako letos, se budou
v budoucnu bohužel vyskytovat.
Hlavně pro vzájemná setkávání jsou pořádány všechny kulturní i sportovní akce v Letech. Myslím, že jich není málo. Doufám, že
jejich počet se do budoucna rozroste. Letos
jsme také zahájili krásnou práci na sepisování
pamětí letovských rodáků a pamětníků. První díl vyšel v květnu a druhý v prosinci. Tímto
děkuji moc paní spisovatelce Marii Holečkové
za její nezkrotný zápal.
Na závěr roku bych ráda poděkovala všem,
kteří se podíleli na každodenní práci pro naši
obec, tedy všem pracovníkům technických
služeb, kteří vydatně pomáhají i s přípravami
všech kulturních a sportovních akcí.
Poděkovat chci za celoroční práci a podporu také pracovnicím obecního úřadu a paní
knihovnici Petře Flasarové. Děkuji také zastupitelům obce.
Velmi si vážím práce všech spolků působících v obci.
Dík patří také všem, kdo finančně přispěli
nebo jinak pomohli ke zdaru obce.
Do nového roku přeji naší obci pozitivní
energii vyzařující z jejích občanů, kteří společným úsilím budou schopni řešit obecní
bolístky a posunovat její vývoj tak, aby se
nám společně u nás doma dobře žilo. Všem
přeji pevné zdraví a všechno dobré v přicházejícím roce 2014.
Barbora Tesařová
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ze zasedání obecního zastupitelstva

ze zápisu z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva z 10. 9. 2013
n Územní plán

Kupní smlouva a napravení chyby v zápise
l Byla schválena změna č. 3 územního plá- v katastru nemovitostí – paní Sloupová:
• pozemek parc. č. 331 o výměře 96 m2
nu Obce Lety.

l Dále do konce října se mohli obyvatelé vyjádřit a podat své připomínky k novému ÚP. Připomínky, které byly na OÚ doručeny, jsou zpracovávány. Následně byla započata práce, na novém
ÚP. Veškeré informace budou zveřejňovány
na webu obce. Nový územní plán bude vycházet
z původního ÚP. Předpokládá se, že tvorba nového ÚP bude trvat zhruba 2 roky, takže v roce
2015 by měl být připraven ke schvalování.

Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi
obcí Lety a panem Janem Koudelou, Alenou Koudelovou a Zuzanou Hrdličkovou:
• předmětem smlouvy jsou pozemky p. č.
829/10 o výměře 16 m2, p. č. 829/11 o výměře
7 m2, p. č. 970/3 o výměře 301 m2

n Dotace

l Operační program životního prostředí
poskytl
dotace na kompostéry a na automon Rozpočtové opatření č. 4/2013
bil s kontejnery na svoz bioodpadu.
l Bylo schváleno RO č. 4/2013, které bylo
l Obec se finančně na těchto projektech
vyvěšen na úřední desce a které se týkalo popodílí
10%, 85% nákladů uhradí Fond Souvodňových, dotačních a provozních příjmů
držnosti a zbylých 5% se hradí z operačního
i výdajů.
programu SFŽP. Součástí bylo i pořízení nového obecního štěpkovače.

n Majetkoprávní řešení pozemků

pod komunikacemi

Byly vykoupeny tyto pozemky pod komunikacemi od pana Josefa Mišky:
• pozemek parc. č. 290/1 o výměře 559 m2
• pozemek parc. č. 502/6 o výměře 307 m2
• pozemek parc. č. 569/4 o výměře 373 m2
• pozemek parc. č. 569/6 o výměře 160 m2
• pozemek parc. č. 1148/11 o výměře 579 m2
• pozemek parc. č. 1192/3 o výměře 45 m2
• pozemek parc. č. 1366/7 o výměře 70 m2
• pozemek parc. č. 1366/14 o výměře 173 m2
Celková výměra předmětných pozemků,
je 2 267m², celková cena za tyto pozemky je
115.627 Kč.
Pan Eliášek daroval obci Lety:
• pozemek parc. č. 290/2 o výměře 93 m2 pan Eliášek je vlastníkem ¾ tohoto pozemku (72,5 m2)
Darovací smlouva firma Falcon Estate, s. r. o.:
• pozemek parc. č. 1249/170 o výměře 250 m2,
orná půda

n Oprava kanalizace ul. Prostřední
l Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu MMR Program náprava škod
na obecním majetku na projekt „Oprava kanalizace v ulici Prostřední poničené povodní
v červnu 2013“.

n Oprava ulice Mořinská
l V současné době bylo zadáno vypracování projektu na odvodnění a následnou
opravu komunikace Mořinská. Předběžný
odhad nákladů na tuto akci je cca 6 mil
Kč. Dosud jsme sledovali dotační tituly
Ministerstva dopravy, abychom včas podali žádost o dotaci. Aktuální informace
z dnešního dne je, že bude vypsána výzva
na možnost získání finančních prostředků na opravy následků povodní roku 2013
na místních komunikacích a dalším poškozeném majetku a komunikacích II. a III. třídy
Ministerstvem dopravy.

www.obeclety.cz
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ze zasedání obecního zastupitelstva
n Výběrová řízení

n Úvěr TřeMoLe

V současné době proběhly nebo probíhají
tato výběrová řízení:
1) Lesnické práce – obec neměla uzavřenou žádnou smlouvu na provádění lesnických prací. Cílem soutěže bylo vybrat firmu
s nejlevnějšími službami na těžbu, přibližování a svazkování dřeva a na pěstební práce
v lese na dobu do konce roku 2015.
Nejnižší cenu na těžbu a přibližování
a svážení dřeva podala firma Jiří Hůla z Vižiny, pěstební práce bude provádět firma Josef Ondrášek. S cenou jsme se dostali téměř
na polovinu původně plánované ceny.
2) Kompostéry – 7. 10. byla uzavřena
smlouva s dodavatelem, firmou Elkoplast,
s.r.o., která podala nabídku s nejnižší cenou.
Poté byl občanům, kteří měli zájem o kompostér na svou vlastní zahradu, vydán proti
podepsané smlouvě o výpůjčce.
3) Automobil na svoz bioodpadu – Vítězem výběrového řízení pro pořízení automobilu pro svoz bioodpadu se stala firma Unicont. Firma BMP, s.r.o. dodala 5 ks kontejnerů.
4) Výběrové řízení na pořízení ekologického a ekonomického VO a zároveň správce VO. Toto výběrové řízení bylo zrušeno
z důvodu nesouhlasu členů OZ se způsobem
jeho provedení.

l Byla podepsána meziobecní dohoda svazku obcí Třemole, která je vyvolána potřebou
dofinancování projektu Výstavby vodovodu
ve výši 14 613 tis. Kč, kde se obec Lety podílí
15% z celkové částky. Tzn. obec Lety bude podílet na úvěru 2 mil. Kč. Obec Mořinka se bude
podílet na splácení 35%, Hlásná Třebaň 50%.
Schválení obecně závazné vyhlášky č.
3/2013 o ochraně klidu a regulaci hlučných činností. Týká se:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,
c) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.
l Noční klid je definován jako doba od 22:00
do 06:00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
l 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.
l 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.
l Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2013.

Připravovaná výběrová řízení:
1) Dopravní značení pro obec Lety
2) Správce VO

ze zápisu z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva z 5. 11. 2013
Slib nového zastupitele
l Pan Jan Kuna složil slib zastupitele a nastoupila na místo odstupujícího pana Jiřího
Vondráčka.

n Majetkoprávní řešení pozemků

pod komunikacemi
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Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se
Středočeským krajem, kvůli vybudování
kruhového objezdu
• pozemek parc. č. 270 o výměře 763 m2
• pozemek parc. č. 1284/10 o výměře 115 m²
• pozemek parc. č. 1284/11 o výměře 269 m²
• pozemek parc. č. 276/3 o výměře 133 m²

www.obeclety.cz

ze zasedání obecního zastupitelstva
n Projekt oprava komunikací

v oblasti Viničky a ulice Karlická

n Schválení podání žádostí
o dotace

Smlouva darovací s Miroslavou Záhořovou
Zastupitelé schválili podání žádosti
o dotaci z ROP na realizaci opravy povr• pozemek parc. č. 1363/23 o výměře 10 m²
chů ulic Pod Viničkou, Lomená, Zahradní,
• pozemek parc. č. 1363/5 o výměře 75 m²
Na Pěšince, Karlická
Smlouva darovací s Jaroslavem Bolartem
účelem této akce je:
• pozemek parc. č. 1363/22 o výměře 69 m²
l zvýšit kvalitu a kapacitu místních komuSmlouva o smlouvě budoucí kupní – nikací,
l zvýšit bezpečnost provozu na místních
s Mgr. Zdeňkem Kulíškem a Věrou Váňovou
komunikacích,
• pozemek parc. č. 459/3 o výměře 29 m²
l snížit dopady provozu na místních ko• pozemek parc. č. 465/2 o výměře 61 m²
munikacích na životní prostředí,
• pozemek parc. č. 502/4 o výměře 211 m²
Projektová dokumentace řeší povrchy
komunikací a současně odvodnění všech
zmíněných ulic. Celkový rozpočet na tyto koSmlouva o smlouvě budoucí darovací munikace je 21 mil. Kč, žádost o spolufinans Ing. Ivou Kuklovou
cování podaná na ROP je v částce 17 mil. Kč.
• pozemek parc. č. 1688 o výměře 10 m²
Dofinancování vybudování splaškové ka(přesná výměra bude zjištěna zaměřením)
nalizace V Kanadě:
l Byla podána žádost o dotaci z Fondu ŽP
Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Jia zemědělství Středočeského kraje na dofiřím Mičkou a Evou Baťkovou
nancování vybudování splaškové kanalizace
• pozemek parc. č. 1660/4 o výměře 95 m²
v lokalitě V Kanadě.
• pozemek parc. č. 3505/3 o výměře 13 m²
l Dále byla podána žádost na vybudování
vodovodu ve stejné lokalitě a to u MZe.
Smlouva smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ivanou Luitjesovou
Dovybavení obecní knihovny o regály
a audiovizuální techniku.
• pozemek parc. č. 3505/1 o výměře 19 m²
l V knihovně je v poslední době pořádáno
Smlouva kupní s Ing. Radkem Hlaváčkem mnoho kurzů a toto vybavení zde zatím chy• pozemek parc. č. 1285/11 o výměře 47 m²
bí. Nabízí se možností získání dotace na uvedené záležitosti z Fondu kultury STČ kraje.
Smlouvy o zřízení věcného břemene s fir(95 % fond, 5 % vlastní prostředky).
mou ČEZ
• pozemek parc. č. 216/1
n Smlouvy se SFŽP a Fondem sou• pozemek parc. č. 159/4
držnosti EU
• pozemek parc. č. 335/1
• pozemek parc. č. 337
l Byla odsouhlasena smlouva č. 13159554
o poskytnutí podpory ze SFŽP a fondu sou• pozemek parc. č. 600/1
držnosti v celkových částkách 704 522,50 Kč
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy z fondu soudržnosti a 41 442,50 Kč ze SFŽP pro
o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ akci pořízení kompostérů a pro občany Letů.
Distribuce, a.s.
l A smlouva č. 13158994 o poskytnu• parc. č. 1707/1, 1702/6, 1702/2, 1662 a 1660/1 tí podpory ze SFŽP a fondu soudržnosti 
• pozemek parc. č. 569/2 o výměře 385 m²
• pozemek parc. č. 569/5 o výměře 166 m²

www.obeclety.cz
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ze zasedání obecního zastupitelstva
 v celkových částkách 2 017 917 Kč z fondu plovat chybějící regulační plán v současném
soudržnosti a 118 701 Kč ze SFŽP pro akci územním plánu.
Svoz bioodpadu pro obec Lety.

n Informace o územní studii
l Obecní zastupitelstvo Lety schválilo
zadání územní studie lokality V Libří (zastavitelná plocha určená převážně pro bydlení
a občanskou vybavenost) situovaných v severozápadní části obce Lety mezi stávajícím
zastavěným územím obce a silnicí II. třídy
(II/116) doplněné o přilehlou plochu stávajících rekreačních chat. - přesná specifikace viz.
příloha č. 1 zadání územní studie. Vyhotovení
studie bude hradit obec. Studie má za cíl su-

n Strategický plán
l Dokument je sestaven na základě názorů
veřejnosti (dotazníkové šetření, řízené rozhovory) a vlastního expertního posouzení jeho
zpracovatele Mgr. Luboše Janáka.
l Předsedající podrobně informovala o důvodech zpracování tohoto plánu. Plánované
projekty a aktivity by byly pořizovány pravděpodobně za pomocí dotací. Strategický plán
je možné v budoucnu měnit, zapracovávat
do něj nové podněty, měl by obci pomoci při
získávání dotací.

Cesty a cestičky

Zamyšlení

S

potěšením jsem zaznamenal snahu letovského zastupitelstva vedoucí k „znovuotevření“ pěšinky spojující ulice Nad Lesíkem a Nad Slunečnou. Tuto skutečnost vnímám jako nesmírně důležitý krok vedoucí ke zlepšení infrastruktury obce
zohledňující potřeby nás všech, kteří se po ní nepohybujeme pouze v autech, ale
také – a častěji – i pěšky.
Obnovení zmiňované pěšinky rozšiřuje možnost bezpečného pěšího pohybu
v části obce, ve které nejsou chodníky,
zvyšuje dostupnost klíčových komunikací
spojujících tuto část obce s Řevnicemi a,
v neposlední řadě, nás v doslovném i metaforickém významu přibližuje k našim
sousedům a přátelům. Byť to nemusí být
na první pohled zcela zřejmé, na základě
vlastní zkušenosti i s odkazem na hovory
vedené o těchto věcech mezi sousedy vím,
že mizení původních pěšinek vede k praktickému omezení sousedských kontaktů.
Tedy té těžko uchopitelné entity, která je
jádrem každého funkčního obecního společenství. Proto mám také z vaší snahy takovou radost.
Byla by však škoda, kdyby bylo vaše rozhodnutí ve věci nového rozhodnutí zprovoz-
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nění pěšinky Nad Lesíkem – Nad Slunečnou
omezeno pouze na tuto jednotlivou cestu.
Možná už řada obdobných pěšinek již nelze
obnovit (mezi ulicemi Nad Lesíkem a K Rovinám?), stále je zde množství cest, které
jsou hodně využívány, ale jsou zanedbané
a pohyb po nich je při špatném počasí velmi
obtížný. Rád bych tedy, abyste v dohledné
budoucnosti věnovali obdobnou pozornost
a péči o následující pro pěší důležité cesty:
Nad Lesíkem – Řevnická (tzv. Kozí stezka),
která je obtížně schůdná i za sucha, a v její
horní části by bylo žádoucí vybudovat
k překonání výškových nerovností několik
schodů; Nad Lesíkem – K Lesíku, kterou lze
v její horní části jen s obtížemi projet s dětským kočárkem; a Na Skalkách – Na Výsluní,
která je v horní části poničena. Za toto úsilí
vám předem děkuji.
Jakub Grygar

www.obeclety.cz

informace z obecního úřadu

Mobisys – mobilní městský
a obecní systém

R

ádi bychom občany naší obce seznámili s novou možností, jak komunikovat
s Obecním úřadem Lety, a to jednoduchým způsobem přes mobilní telefony.

Jedná se o komunikační systém, který
umožňuje vzájemnou komunikaci obce
a občanů. Komunikace probíhá výhradně
prostřednictvím mobilních telefonů, a to jak
běžných mobilních telefonů, tak i chytrých
mobilních telefonů. Prostřednictvím tohoto
systému mohou pracovníci obecního úřadu
v reálném čase doručovat občanům důležitá
oznámení a informace.
Tuto komunikaci je možné praktikovat
oboustranně, takže i ze strany občanů. Je
možné, aby sami občané obec přes své mobilní telefony jednoduše informovali např.
o vzniklých závadách, poruchách, připomínkách. A mohli upozornit na nenadále vzniklé
problémy a podobně. A jelikož se tyto informace dostanou k pracovníkům obecního úřadu rychle, je možné nastalé problémy ihned
začít řešit k oboustranné spokojenosti.
Jedná se o takzvané chytré SMS, ale
jelikož všichni nevlastní chytré mobilní telefony, tento systém disponuje i možností zaslání
zprávy
formou
„klasické SMS“.
Obec prostřednictvím
této
služby
může
občanům rozesílat
zprávy a informace
rychle a efektivně.
Další výhodou tohoto
systému je, že občané své
připomínky, problémy, stížnosti a podobně, mohou zaslat
anonymně, beze strachu z možných důsledků, které by s tímto
oznámením souvisely (např. upozornění
na negativní události a strach z těch občanů,
kteří tyto negativní události a problémy způsobují).
Tento systém usnadňuje a urychluje komuni-

kaci, občané již nemusí zdlouhavě vyhledávat
kontakty na internetu, popřípadě volat na infolinky a podobně, ale mají tyto kontakty v podstatě nepřetržitě ve svém mobilním telefonu.

Jednoduchý návod, jak získat přístup k užívání systému Mobisys

Občané, kteří mají chytrý mobilní telefon, se mohou zaregistrovat, tak že si
stáhnou do svého telefonu
prostřednictvím GooglePlay
(Android) a AppStore (iPhone) mobilní aplikaci MojeObec, která je volně
ke stažení v těchto obchodech.
Po stažení aplikace, se prostřednictvím
„ikonky“ s názvem Moje obec, provádí přihlášení k odběru informací. Po otevření této
aplikace si občan zvolí svou domovskou
obec, a tím získá možnost komunikovat

se zástupci své obce
prostřednictvím systému Hlášení závad.
Je také možné, aby se občan přihlásil k odběru informací z dalších obcí či
měst, není omezen počet subjektů, od kterých bude občan odebírat informace. Jestliže
bude občan odebírat informace z více obcí, je
toto omezeno pouze na odběr informací, 

www.obeclety.cz
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ní zpravodajství, obce Lety proběhla v pořádku.“ A od této chvíle je občan zapojen do
informačního systému a může využívat jeho
služby.
Na webových stránkách http://
www.mobisys.cz/, je k dispozici podrobný popis, jak tento systém funFormát SMS:
guje a co nabízí.
REG LETY OZP a zaslat
Rádi bychom vám tuto možnost zarese k odběru informací nabídli
na telefonní číslo 777 080 880. gistrování
a doufáme, že tuto službu budete využívat.
Po odeslání SMS proběhne registrace Možnost mít důležité informace k dispozici
do systému Mobysis a přijde potvrzující SMS v reálném čase a komunikovat s obecním
s tímto textem: „Registrace do kanálu Obec- úřadem, nás nadchla.
 do ostatních vybraných obcí nelze zasílat
připomínky ze strany občana.
Lidé, kteří vlastní klasický mobilní telefon
se mohou do systému Mobisys a přihlásit
prostřednictvím klasické SMS.

Nová otevírací doba Sběrného místa
a zpoplatnění některých položek
Otevírací doba SM

Letní – květen - listopad
Pá
So
Ne

15:00 hod. až 17:00 hod.
13:00 hod. až 17:00 hod.
13:00 hod. až 17:00 hod.

Zimní – prosinec, leden,
únor, březen, duben
Ne

13:00 hod. až 17:00 hod.

Obecní úřad Lety má k dispozici nový výkonný šťěpkovač a po dohodě na OÚ Lety je
možné zapůjčení tohoto stroje na soukromý
pozemek i s obsluhou, kterou zajišťuje pracovník úřadu pan Josef Sládek.
Cena za zapůjčení štěpkovače:
250 Kč za hodinovou práci obsluhy stroje
50 Kč za hodinu – amortizace
180 Kč za hodinu spotřeba paliva (spotřeba je
5 litrů benzinu za hodinu provozu stroje a je
počítáno s cenou benzínu 36 Kč za litr paliva)
Výsledná cena za zapůjčení štěpkovače je
480 Kč za hodinu provozu.

vánoční stromky
možno ukládat na SM
Zpoplatnění odpadu:
1. VĚTVE – SD
50 Kč za vozík s větvemi
2. KOBEREC, LINO
50 Kč za kus
3. MATRACE
50 Kč za kus
4. SANITA
50 Kč za kus
5. SUŤ, STAVEBNÍ ODPAD, MAX 5 KÝBLŮ 40 Kč
6. VELKÝ NÁBYTEK
100 Kč za kus
(kancelářské židle, postel, skříně, obývací
stěny apod.)
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VYUŽIJTE MOŽNOSTI PLATBY POPLATKŮ
BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET

V

ážení občané, pro přehlednost přinášíme opět termíny, čísla účtů i částky pro platby poplatků za rok 2014, které zůstávají nezměněny.

Splatnost poplatků
do 31. ledna 2014

do 31. března 2014

• splatný poplatek za svoz odpadů pro trvale přihlášené obyvatele (alespoň za první pololetí roku 2014); poplatek lze uhradit
osobně na OÚ Lety nebo převodem na účet
číslo 1783-388027399/0800. Jako VARIABILNÍ SYMBOL platby uveďte číslo nemovitosti,
za kterou je úhrada prováděna. Pokud u platby neuvedete variabilní symbol, nebude
možné platbu identifikovat a budete bohužel
vedeni jako dlužníci.
• splatný roční poplatek za službu „zasílání
sms zpráv“ ve výši 70 Kč; poplatek lze uhradit
osobně na OÚ Lety nebo převodem na číslo
účtu 388027399/0800, variabilní symbol platby: číslo mobilního telefonu

• splatný poplatek za svoz odpadů pro rekreační objekty za celý rok 2014
• splatný roční poplatek za psa – za prvního
psa ve výši 200 Kč, za druhého psa 300 Kč,
za třetího psa 400 Kč, za čtvrtého a každého
dalšího psa 500 Kč;
poplatek lze uhradit osobně na OÚ Lety nebo
převodem na číslo účtu: 388027399/0800, variabilní symbol: číslo nemovitosti, ve které je
pes přihlášen

do 30. září 2014

splatný poplatek za svoz odpadů pro trvale přihlášené obyvatele za druhé pololetí
roku 2014

BIO odpad

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství nabízí obyvatelům obce Lety možnost
objednání svozu biologicky rozložitelného odpadu. Svoz bude prováděn v období od 1. 4. do 30. 11. 2014 při objednání
alespoň 20 ks nádob v obci. Objednávky
a platby za svoz biologického odpadu lze
provést na obecním úřadě.
Roční cena s DPH včetně pronájmu
nádob:

Četnost svozu
Nádoba 120l
Nádoba 240l

1x za 14 dní
512 Kč
826 Kč

Do nádoby pro biologicky rozložitelný
odpad patří:
listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky z vajec.

Lety se zapojily do projektu separace textilu Diakonie
Broumov. Do žlutého kontejneru lze odkládat např. čisté
oděvy, ložní prádlo, nepoškozené boty

www.obeclety.cz
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Kompostéry pro občany obce Lety

L

etos jsme zažádali a získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí a Fondu
soudržnosti EU na pořízení 300 ks kompostérů o objemu 900 l pro občany obce.
Kompostéry byly mezi občany distribuovány od konce října 2013.

Celý projekt byl založen na základě faktu,
že do roku 2020 je obec Lety povinna podstatně snížit produkci směsného komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce se proto
rozhodlo podat žádost o dotaci na projekt
pořízení kompostérů pro občany obce Lety
i rekreanty mající rekreační zařízení na území obce. Cílem projektu je likvidace maximálně možného množství bioodpadu
ze zahrad a domácností v místě jeho vzniku,
tzn. na vlastním pozemku.
Obci Lety se podařilo získat dotaci ze SFŽP
na pořízení 300 kusů kompostérů na bioodpad o objemu 900 litrů (s rozměry cca délka
1m, šířka 1m, výška 1m).
Kompostéry byly předávány občanům na základě podpisu smlouvy o výpůjčce, která stanoví podmínky využití a zacházení s kompostéry. Obec je poskytne občanům
bezúplatně. Kompostéry budou v majetku
obce po dobu 5 let, následně budou předány
občanům do vlastnictví. Tento typ kompostérů se nebude vyvážet.
Protože řada z vás bude sestavovat kompostér až na jaře, přinášíme stručný návod, jak
Když se kompost rozkládá a mění na hlíkompostovat, a také informace, co do komnu, můžete ji jednoduše vybírat ze spodpostu patří a co naopak ne.
ních dvířek, zatímco u dřevěného kompostéru musíte celý kompost přeházet, vybrat hlínu
Stručný návod, jak kompostovat a nazpět navršit nerozložený kompost.
Dobrým a jednoduchým řešením určeným
Plastový kompostér je velmi lehký, jestpro malé zahrady je plastový kompostér. Taliže ho máte plný nebo ho chcete přehákový pomocník se hodí, chcete-li si založit zet, stačí ho nadzvednout a přemístit a nerozrychlokompost, v němž, jak název napovídá, ložený kompost vrátíte zpět a vzniklou hlínu
dochází k velmi rychlému zetlení organických do zahrádky.
materiálů. Aby se rozklad co nejvíce urychlil,
pamatujte na pravidelné prolévání kompostu
Kam jej umístit?
vodou.
Kompostér umístěte do rohu zahrady, kde
Hlavní výhody plastového kompostéru:
bude mít polostín. Aby totiž kompost správHlavní výhodou je, že plastový kom- ně zrál, nesmí na něj svítit slunce, jinak vysypostér má víko, takže do kompostéru ne- chá příliš rychle a materiál se velmi pomalu
prší, nesněží, a tím kompost rychleji vysychá rozkládá. Naprosto žádoucí je přímý kontakt
a zmenšuje svůj objem.
kompostovaného materiálu se zemí.

2.
3.

1.
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Jaký materiál se hodí?

• znečištěný papír
Pro zakládání kompostů používejte orga- • tráva, listí, stonky
nické materiály, jako je tráva s listím, hlína. • zbytky jídla (v menším množství)
Do kompostů ukládejte klidně i kousky novi- A co nepatří do kompostu:
nového papíru nebo drny trav, které jste byli • zbytky masa nebo kosti
nuceni vykopat.
• kořenící plevelné rostliny
Takto můžete využít i drtičem rozdrcené vět- • popel
vičky, ale vyvarujte se ukládání větších kusů dře- • sáčky od vysavačů
vitého materiálu, jenž by se rozkládal příliš po- • čisticí prostředky, chemikálie, barvy,
malu. I  odpad z kuchyně, různé odřezky a slupky ředidla…
zeleniny a ovoce, se do kompostu hodí.
• léky
Pokud do kompostéru sypete větší množ- • plasty, porcelán, sklo
ství stejného materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku. Předejdete Informace naleznete také na webu obce:
http://www.obec-lety.cz/urad-lety/odpadotím tvorbě zápachu.
ve-hospodarstvi/kompostery-pro-obcanyJaké materiály do kompostéru
obce-lety/
(bt)

nepatří

V kompostu rozhodně není místo pro plevele, kamení, sklo, keramické materiály
a plasty. Plevel sice patří do skupiny organických materiálů, ale jeho přítomnost je zde
naprosto nežádoucí. Při vyzrání a následném
vyvezení zralé kultury byste si jej totiž zavlekli zpět do zahrádky a museli se ho pak zase
zdlouhavě zbavovat.
Plastické materiály, jako jsou PET lahve
a ostatní obalové materiály z termoplastických sloučenin, do kompostu také nepatří.
Mají velice dlouhou dobu rozkladu.
Jakýkoli kámen zbytečně znehodnocuje
kvalitní kompost.

Jak správně založit a udržovat
komposty?

Všechny žádoucí materiály můžete při zakládání smíchat dohromady nebo je vrstvit po pěti
centimetrech na sebe. Pro rychlokompost je
nejvhodnější kombinací tráva–listí–hlína.
Aby kompost řádně vyzrál, prolévejte jej
vodou nebo zkvašeným drůbežím trusem.
Při prolévání druhou ze zmíněných složek vyzraje do vysokých kvalit, bude totiž plný živin.

Stručný přehled vhodného
a nevhodného materiálu
Co patří do kompostu:
• zbytky ovoce a zeleniny
• čajové sáčky a káva
• kousky dřeva

LT 01
Nezapomeňte

si prosím
nalepit samolepku na Váš kompostér

www.obeclety.cz
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Projekt rekonstrukce komunikací
v oblasti Pod Viničkou a ul. Karlická

S

ohledem na to, že naši obec dlouhodobě pálí neutěšený stav komunikací, mezi
mnohými i ulice Zahradní, Lomená, Pod Viničkou, Na Pěšince a Karlická, uvítali
jsme vypsání dotací ROP Středočeského kraje na opravu komunikací, kde bychom
mohli získat až 80% dotace na opravu zmíněných ulic.
Dotace byla vypsána dne 5. 8. s termínem odevzdání žádostí k 29. 11. 2013.
Koncem srpna jsme začali řešit projektovou dokumentaci, zaměření. To posléze
ukázalo, že rekonstrukce zasahuje kromě
již v průběhu roku vykupovaných soukromých pozemků právě pod ulicemi, také
do vnějších částí soukromých pozemků,
které jsou historicky součástí komunikace
Zahradní (uliční linie tedy jimi prochází,
jedná se o zelené pásy kolem komunikace
s rozměrem v průměru 10 m2).
Komunikace je v projektové dokumentaci
navržena tak, aby její šíře odpovídala minimálním požadovaným rozměrům v zástavbě
(dle vyhlášených norem je komunikace široká
8 metrů včetně odvodňovacích pásů).
Návrh zohledňuje způsob odvodnění
do zelených pásů, a tak řeší ochranu stávajících konstrukcí oplocení před působením
povrchové dešťové vody.
Kritéria čerpání dotací z ROPu vyžadují
vyřešení majetkoprávního vypořádání zasažených pozemků, tj. rekonstruovaná komunikace musí ležet na pozemcích obce,
nebo na pozemcích soukromých ošetřených smlouvou o věcném břemeni – proto
jsme oslovili obyvatele žijící v těchto ulicích
s návrhy smluv – navrhovali jsme smlouvy
o smlouvách budoucích kupních, darovacích
nebo o zřízení věcného břemene za předpokladu, že se komunikace skutečně začne rekonstruovat.
Část obyvatel přistoupila na darování pozemku, část na odprodání a někteří na věcné
břemeno. Všem zúčastněným jsme rozesílali
návrhy smluv a snažili jsme se do nich včlenit
požadavky, které někteří vznesli.
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K tomu bych chtěla dodat, že dohody
ohledně pozemkových záležitostí pod komunikacemi obce, které v brzké či vzdálenější
budoucnosti musí projít rekonstrukcí, jsme
začali řešit již na konci roku 2012. Na mnoha
místech se postup zkomplikoval dodatečným
dědickým řízením, které bylo zahajováno
z podnětu obce. Ve dvou případech se vyskytla exekuce na tento majetek (jednu záležitost ve snaze zlepšit stav ulice Na Skalkách
jsme vyřešili, druhá je stále v řešení). Se všemi
vlastníky těchto pozemků jsem byla v osobním kontaktu.
Zpět k ulici Zahradní. Na základě projektové dokumentace jsme žádali majitele dotčených pozemků o písemný souhlas s opravou
ulic dne 2. 10. S informací, že pokud nebudou
pozemky smluvně ošetřeny, veškeré úsilí věnované práci nad projektovou žádostí přijde vniveč, dotaci na opravu pěti ulic ve výši
17 mil. Kč získat nikdy nemůžeme.
Děkuji všem, kteří ve snaze o zlepšení
stavu komunikací v obci vstřícně přistupovali k probíhajícím jednáním, vznášeli
smysluplné a konstruktivní připomínky
a argumenty, které jsme společně zapracovávali do smluv. Jediná majitelka části
komunikace v ulici Zahradní ve snaze vyřešení soukromého problému a připlocení
části pozemku pod současnou komunikací
na poslední chvíli ohrozila rekonstrukci celé
ulice. Tuto situaci projektanti vyřešili vychýlením odvodnění z plánované trasy a vyjmutím tohoto pozemku z rekonstrukce.
Projekt spolu s projektovou žádostí o celkové hmotnosti cca 11 kg jsme odevzdali
v termínu 29. listopadu na úřad Regionálního
operačního programu.
(bt)
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Obyvatelstvo, domácnosti a bydlení
Vývoj počtu obyvatel

V obci Lety žije 1378 obyvatel, více jak polovina z nich je mladší než 40 let. Od roku 1998
Lety zaznamenávají výrazný přírůstek obyvatel (viz graf 1). Za posledních 15 let v této
obci došlo k dvojnásobnému nárůstu obyvatel. Vzhledem k výraznému trendu v růstu počtu obyvatel v obci Lety v posledních letech
se tato obec rozhodně řadí k dynamicky se
rozvíjejícím obcím, stejně jako ostatní obce
v dané suburbánní zóně (viz. tabulka 1).
Absolutní počet obyvatel se v obci od roku
1990, kromě několika zanedbatelných poklesů, pouze zvyšoval. Jak ukazuje graf 1, počet obyvatel se od roku 2002 zvýšil více jak
o 50 %. Ve srovnání s rokem 1990 došlo k nárůstu o cca 130 %. K větším nárůstům docházelo v období kolem roku 2000 a pak okolo
roku 2009 (bytová výstavba v obci). Graf jednoznačně potvrzuje trend výrazné růstové

tendence a lze tedy předpokládat i přes některé omezující vlivy (viz níže) další zvyšování
absolutního počtu obyvatel.
Tempo růstu počtu obyvatel obce Lety (tabulka 1) zaznamenávalo střídavý vývoj na rozdíl od vývoje absolutního počtu obyvatel. Tato
skutečnost je především výsledkem měnícího
se objemu nabídek dostupných bytů, domů
a pozemků k bydlení, zvyšujících se cen za tyto
nemovitosti a změny ve struktuře těchto nabídek. Velikostně větší, sousední obce Dobřichovice a Řevnice, nezaznamenávají tak vysoké
hodnoty jako Lety. Hodnoty jejich tempa růstu
se pohybují relativně stabilně kolem 2 %. Křivka vývoje této charakteristiky obce Všenory
(velikostně srovnatelné s obcí Lety) populačně roste ze sledovaných obcí nejméně. Tento
poznatek dokládá výraznou růstovou tendenci
této obce jednak z hlediska vývoje v čase, ale
také ve srovnání s okolními obcemi.

Graf 1: Vývoj absolutního počtu obyvatel v obci Lety (1980 – 2012)
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Tab. 1 Vývoj tempa růstu počtu obyvatel Letů a sousedních obcí v období 2002 – 2013
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Lety

4,5

4,3

8,3

3,5

2,9

4

5,6

8,8

9

4

1,8

Dobřichovice

1,5

0,1

3,9

1,4

0,6

3,2

3,4

1,5

0,2

1,9

2,4

Řevnice

-1,1

-0,8

0,9

1,1

1,4

0,6

0,5

1,3

1

2,3

1,3

Všenory

0,9

-0,2

1,3

1,4

2,5

1,8

0,8

-0,6

-1,6

0,5

0,6

Zdroj: www.czso.cz
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Věková struktura obyvatelstva
obce Lety

Ilustrační foto

Tabulka 2 zachycuje strukturu populace dle
základních věkových kategorií (tzn. 0 – 14, 15
– 64, 65 a více let) a jejich komparaci za roky
2001 a 20111. Ve všech třech věkových kategoriích má převahu ženská složka populace

(viz. graf 2). Tato skutečnost je dána jednak
vyšším počtem narozených dívek, postproduktivní kategorie je pak ovlivněna vyšší
nadějí na dožití žen. Mezi lety 2001 a 2011
došlo ve všech třech věkových kategoriích
k nárůstu absolutních hodnot počtu obyvatel, přičemž nejvyšší navýšení zaznamenala
předproduktivní věková kategorie.
V roce 2001 tvořilo obyvatelstvo v předproduktivním věku 13 % populace obce,
do roku 2011 (relativně 22,1 %)2. Podíl této
věkové kategorie v obci je výrazně vyšší
ve srovnání s hodnotou za území ČR (14,2 %),
i za území Středočeského kraje (16,2 %). Příčinu takto výrazného nárůstu předproduktivní věkové kategorie lze vysvětlit intenzivně probíhajícími suburbanizačními procesy
v zázemí Prahy, kdy se mladé obyvatelstvo
stěhuje za hranice hlavního města a zakládá
nové rodiny.
Kategorie obyvatelstva v produktivním
věku zahrnuje populaci od 15 do 64 let. I zde
došlo k nárůstu počtu obyvatel způsobeného především migrací z Prahy do jejího zázemí. Hodnota této věkové kategorie (65 %)
přibližně odpovídá trendu okresu Praha-západ (67,3 %), ve srovnání s hodnotou území
ČR (70,8 %) je však mírně pod průměrem. Zda
bude v budoucnu docházet k nárůstu této
kategorie v důsledku dospívající předproduktivní složky, záleží zejména na vývoji migračních (popř. suburbanizačních) tendencí.

Tab. 2 Věková struktura populace obce Lety a vyšších územních celků (v %)
věkové kategorie

celkem

rok

území

0-14

15-64

65+

%

absolutně

2001

obec Lety

13

72,6

14,4

100

777

2011

obec Lety

22,1

65

12,9

100

1 354

2011

okres Praha-západ

19,3

67,3

13,4

100

128 326

2011

Středočeský kraj

16,2

68

15,8

100

1 291 816

2011

ČR

14,2

70,8

15

100

10 498 800

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ČSÚ.
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Graf 2: Složení obyvatelstva podle věkových skupin a pohlaví v obci Lety v roce 2012
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Postproduktivní kategorie zahrnující
obyvatelstvo ve věku 65 a více let tvořila
v roce 2001 podíl na celkovém počtu obyvatelstva obce 14, 4 %. Během následujícího
desetiletého období došlo k nárůstu absolutního počtu obyvatel této věkové kategorie, avšak v důsledku vysokého nárůstu
celkového počtu obyvatel obce byl zaznamenán v postproduktivní kategorii v roce
2011 úbytek o 1,5 procentního bodu oproti
roku 2001. Z Tabulky 2 je patrné, že hodnota věkové kategorie 65+ je v obci Lety
podprůměrná oproti okresu Praha-západ
(13,4 %), Středočeskému kraji (15,8 %) a samozřejmě i oproti republikovému průměru
(15 %). Tato skutečnost vypovídá o již zmiňovaném přílivu mladého obyvatelstva do obce,
které může mít pro rozvoj obce velmi pozitivní vliv. Na druhou stranu zde existuje riziko
konfliktů mezi původními a nově příchozími
rezidenty, zejména v důsledku odlišného sociálního statusu a životnímu stylu.
Detailnější rozdělení obyvatelstva dle věkové struktury k 31. 12. 2012 zachycuje Graf
2. Za pozornost stojí zejména velmi silná po-

pulace ve věkové kategorii 0 – 4 roky a také
v kategorii 5 – 9 let. Rodiče těchto dětí můžeme hledat v rovněž velmi silných věkových
kategoriích od 30 do 44 let. Přítomnost velkého počtu mladých rodin s malými dětmi lze
doložit i ukazatelem průměrného věku populace či indexu stáří.

Průměrný věk populace v obci
Lety je 37,7 let (k 31. 12. 2012), což
je ve srovnání s průměrem za ČR
(41,1 let) a za Středočeský kraj (40,
4 let) nízký věk. Index stáří dosahoval v roce 2001 hodnoty 111
(stárnutí obyvatelstva), o 10 let
později se hodnota snížila na 59
(tzn. obrovský nárůst předproduktivní věkové skupiny). Vývoj obyvatelstva obce Lety lze označit
za zdravý.

www.obeclety.cz
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Vzdělanostní složení obyvatelstva
2001 a 2011 zdvojnásobil (v absolutním vyjádření ze 179 obyvatel na 360 obyvatel), u obyvatel s vysokoškolským vzděláním došlo více
jak ke ztrojnásobení jejich počtu (v absolutním vyjádření ze 78 obyvatel na 255 obyvatel).
Podíl vysokoškolsky vzdělaných na populaci
obce starší 15 let dosahoval v roce 2011 hodnoty 23 %, což je vysoce nadprůměrná hodnota jak ve srovnání se Středočeským krajem
(11,5 %), tak i ve srovnání s ČR (12, 5%). Tato
skutečnost je důkazem již zmiňované atraktivity oblastí v zázemí Prahy, kam se stěhují zejména mladí lidé s vyšším vzděláním.
Obyvatelstvo starší 15 let se základním
vzděláním (včetně nedokončeného) se na populaci obce v roce 2001 podílelo ze 17,3 %,
kdežto v roce 2011 pouze z 10,7 %. Jedná se
tedy o pokles o 6,6 procentních bodů. Zmiňovaná hodnota 10, 7 % je velmi nízko pod
průměrnou hodnotou za ČR (17,6 %) i Středočeský kraj (16,9 %).

Proces suburbanizace má vliv nejen
na změny ve věkovém složení obyvatelstva,
ale samozřejmě i na vzdělanostní strukturu obyvatel. Údaje ze SLDB 2011 potvrdily
atraktivitu území v blízkosti hlavního města
pro osoby s vysokoškolským vzděláním, jejichž největší koncentrace je právě v okrese
Praha-západ (20,8 %). ORP Černošice (pod
kterou Lety spadají) patří k oblastem s nejnižším zastoupením osob bez vzdělání a osob se
základním a to nejen v rámci Středočeského
kraje, ale i ČR.
Vývoj ve vzdělanostní struktuře obyvatel
obce Lety mezi roky 2001 a 2011 zachycuje
Graf 3. Z tohoto grafu jasně vyplývá, že oproti
roku 2001 došlo v roce 2011 ke zlepšení vzdělanostní úrovně populace. Výrazně se zvýšil zejména podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním a také podíl obyvatel se středoškolským
vzděláním s maturitou. Zatímco počet obyvatel se středoškolským vzděláním se mezi lety

Graf 3: Komparace vzdělanostní struktury v obci Lety v roce 2001 a 2011
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Domovní a bytový fond

V

Letech, stejně jako ve zmiňované suburbánní zóně, převládá obytná funkce,
v menší míře je zde zastoupena ale i funkce rekreační a zemědělská. Domovní
a bytový fond v obci Lety prošel mezi lety 2001 a 2011 rozsáhlou změnou. Tato změna
se týká především výstavby nových jednotek obydlí, které souvisí s velkým počtem
nově příchozích obyvatel. Okrajové partie obce tak získávají díky probíhajícímu procesu suburbanizace residenční charakter.

Na území obce Lety vzrostl mezi lety 2001
a 2011 celkový počet domů z 298 na 414.
Z tohoto celkového počtu (414) bylo 90,1 %
domů trvale obydlených. Vzhledem k tomu,
že je průměrné využití domů v ČR na úrovni
83,4 %, můžeme v obci Lety hovořit o vysoké
úrovni využití domovního fondu. Z urbanistického hlediska je v obci Lety dominantní
nízkopodlažní zástavba (79 % domů má 1 až
2 podlaží). Struktura vlastnictví domovního
fondu je významným způsobem ovlivněna
skutečností, že většinu domovního fondu
představují rodinné domy, proto je 90,7 %
domů ve vlastnictví soukromých osob.
Z kvalitativních charakteristik je vhodné
poukázat zejména na stáří domovního fondu. Zatímco v roce 2001 byla tato hodnota 38
let, v roce 2011 průměrné stáří domovního
fondu v důsledku rozsáhlé výstavby kleslo
na hodnotu 34,3 let, což je významně méně
než průměrné stáří domovního fondu v celé
ČR (49,8 let).
Mezi roky 2002 a 2011 bylo v Letech dostavěno 167 bytů. V roce 2011 bylo na území
obce celkem 559 bytů, z nichž 87 % představovaly byty trvale obydlené. Tato hodnota
zhruba odpovídá hodnotě za ČR, která činí
86 %. Oproti roku 2001 narostl celkový počet
bytů o 38 procentních bodů. Ze všech trvale obydlených bytů je 82 % bytů v rodinných
domech. Tento údaj napovídá, že se jedná
především o nízkopodlažní zástavbu. Typy
vlastnictví bytového fondu jsou o poznání
různorodější než vlastnictví domovního fondu. Nejvíce obyvatel (77,5 %) žije ve vlastním
bytě, celkem 14 % bytů je v osobním vlastnictví, 8 % představují nájemní byty a pouze
0,5 % má formu bytových družstev.
Stejně jako domovní fond, i bytový fond

je charakteristický svým nízkým stářím. Tuto
hodnotu však můžeme pouze odhadovat
na základě masivní výstavby bytů za posledních 10 let, protože výsledky ze SLDB 2011
tento údaj neobsahují. Kvalitativní charakteristikou bytového fondu může být i počet
obytných místností. V obci převládají velké,
tedy pěti a více pokojové byty (52 %), naopak
nejméně bytů je jednopokojových (pouze
3 %). Velikost bytů přímo souvisí s typem
domu, pěti a více pokojové byty se téměř
všechny nacházejí v rodinných domech, zatímco byty s nižším počtem obytných místností se
nacházejí převážně v obytných domech.
Zatímco je průměrný počet obytných místností na 1 byt v rámci Středočeského kraje
3,9 a za ČR 3,7, v okrese Praha-západ je tato
hodnota navýšena na 4,4. S tím koresponduje i další zajímavý údaj, kterým je průměrná
velikost obytné plochy bytu – v obci Lety
činí 81,2m2, zatímco v okrese Praha-západ
74,5m2, a v ČR pouze 57,8m2. I z tohoto údaje
můžeme usuzovat nadstandardní možnosti
bydlení v obci Lety.
Další rozvoj výstavby v Letech je limitován
zejména tím, že se nachází v záplavovém
území (viz obrázek 3 a v chráněné krajinné
oblasti Český kras. Hrozba povodní je zde
nezpochybnitelná. Dokladem jsou následky
minulých povodní. V roce 2002 byla zaplavena více jak čtvrtina Letů. Postiženo bylo
93 domů. Rozvoj obce by měl zohlednit i přítomné prvky ÚSES: osa NRBK K56, lokální biokoridor č. 7 Karlický potok a další (viz územní
plán obce). Navíc obec nedisponuje dostatečnou infrastrukturou (zejména doprava
a školská zařízení jsou limitující).
Zpracoval Mgr. Luboš Janák (výňatek ze
Strategického plánu obce Lety)

www.obeclety.cz

strana 19
55. ročník

pohádkový les

Rumcajsův poklad se našel!

L

etos se už po čtvrté proměnilo údolí pod Čabrákem a trasa z Letů na Mořinku v pohádkové doupě.

Hlavním aktérem byl Rumcajs, který při cestě od Zrzavého paviána do Řáholce vytrousil
v lese pod Mořinkou svůj poklad.
Ztracené dukáty našly pohádkové postavy,
ale nechtěly je vydat jen tak zadarmo. Poprosili jsme tedy děti ze širokého okolí, aby nám
z této situaci pomohly.
Naši výzvu vyslyšelo více než tři sta dětí
a o něco víc dospěláků. Jejich role nebyla
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jednoduchá. Museli projít deseti stanovišti,
na kterých si pohádkové postavy prověřily jejich důvtip i fyzičku. Za splněné úkoly
dostávaly děti do pohádkové mapy razítka
a do měšce jeden Rumcajsův dukát.
V cíli na ně čekal veselý Rumcajs s Mankou
a Cipískem. Rumcajsovi předaly nasbírané
dukátky a jako odměnu od něj dostaly památeční medaili.
Odpočívat pak všichni mohli na náměstí
v Mořince, kde pro sběrače pokladu a jejich doprovod bylo připravené občerstvení a jarmark.
Doufáme, že jste si celý den užili minimálně
tak dobře, jako my, co jsme ho pro vás připravili. Příští rok na viděnou :o).
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za pomoc a realizaci
pohádkového lesa patří maminkám a přátelům rodinného centra Leťánek a samozřejmě
pohádkovým postavám:
Martina – jako vodník; Michaela + Laďka –
jako Křemílek a Vochomůrka; Lucka + Radka
– jako bílá paní a její komorná; Honza – jako
kocour v botách; MŠ Zvoneček, Karlík – jako
Zlatovláska; Martina a její kolegyně – jako
čarodějnice; Veronika a její skupina - jako
král a královna, písař a služebnictvo; KD Hlásek z Hlásné Třebáně – jako víly; Lumek o.s.
Dobřichovice, Mořinka – jako skřítci; Palko
a Zdeňka – jako Rumcajs a Manka
Dále bychom chtěli poděkovat za podporu
a finanční dary obcím Lety, Mořinka a nadačnímu fondu Letorosty pana senátora Oberfalzera.

www.obeclety.cz

letovské máje

Staročeské máje v Letech
V sobotu 4.5. od 10 hodin začal jarmark,
tradičně pak od 13.30 vyšel průvod od sálu
U Kafků na náves, kde po celé odpoledne vyhrávala jedna kapela za druhou.
Pro děti ve spolupráci s občanským sdružením Salto byly připraveny dílničky – zvířátka a věnečky z perníku, zdobený větrník,
skládaná papírová zvířátka. Letošní máje
jsme dramaturgicky pojali mezinárodně –
každá z okolních obcí udržuje přeshraniční
spolupráci a přátelství, proto jsme v součinnosti s Černošicemi pozvali na naše máje německou kapelu. V programu vystoupil také
chorvatský soubor, který přijel na pozvání
Všeradic a také my jsme pozvali naše přátele
z Ailertchenu.
Pro naši partnerskou obec jsme připravili
program na páteční večer a na celou sobotu.

Přivítali jsme dvě desítky zástupců obce vedené starostkou obce Ilonou Redler.
Večer se konala valná hromada FK Lety,
který letos slavil 80. výročí od svého založení. Na sobotu byla pro naše hosty připravena
prohlídka hradu Karlštejn. Odpoledne se připojili k oslavám májů v Letech.
(bt)
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povodeň

Berounka nás zase prověřila

V

elký dík patří aktivním členům letovské povodňové komise, hasičům a dalším,
kteří neváhali přiložit ruku k dílu a dnem i nocí monitorovali stav vody na stavidle,
hlídali čerpadla a pomáhali s úklidem!

V neděli 9. 6. jsme se rozloučili s poslední
jednotkou dobrovolných hasičů, kteří nám
celý týden pomáhali uklízet po velké vodě.
V důsledku sice povodeň neznamenala pro
většinu obce takovou katastrofu jako v roce
2002, nicméně nadělala spoustu vrásek
na tvářích hlavně obyvatel Škabrdle, Průhonu, spodní části Kanady a na objížďce.
Spodní voda posléze potrápila nejstarší část
obce a přetížená kanalizace zaměstnala nejen rezidenty oblasti mezi ulicemi Prostřední
a Na Víru, ale také výkonná čerpadla okamžitě
zapůjčená místní firmou Hidrostal Bohemia,
s. r. o. Doufejme, že řeka odplaví i současný
prudký déšť, který klepe do oken, zatímco se
pokouším sumarizovat minulých osm dní.
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Na Den dětí jsme v naší mateřské škole
chtěli slavnostně otevřít nové prolézačkové hřiště. Školku navštívil i Ing. Jiří Peřina,
radní Středočeského kraje. Děti z mateřské
školy i z Wellness centra Všenory si připravily
moc pěkný program plný říkanek na téma
zvířat, která v zahradě podpírají klouzačku,
houpačky i lanovou dráhu, zatančily tanec
včelích medvídků, ale dešťové mraky jsme
společně nerozehnali. Poté v sokolovně proběhl i dětský den, odkud se vlastně někteří
pořadatelé přesunuli rovnou na zasedání
povodňové komise.
Voda v Berounce vystoupala během noci
z 1. 6. na 2. 6. na 3. stupeň povodňové aktivity. Potoky vody, které stékaly nejen ko-
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povodeň--

rytem Kejné, ale i ulicemi a uličkami Řevnic, se hnaly k viaduktu na objížďce. Kejná
mohla být vypouštěna do Berounky pouze
do okamžiku, kdy se hladina řeky dostala nad hladinu potoka. Pak bylo spuštěno
stavidlo a potok začali hasiči přečerpávat
přes hráz. Celou noc ze soboty na neděli
pracovalo u stavidla osm sborů dobrovolných hasičů. V půl páté ráno bylo nasazeno
i velkokapacitní čerpadlo zaslané z Kladna,
nicméně příval vody byl natolik silný, že ani
tato akce nepomohla.
Během neděle obec organizovala pomoc
od dalších jednotek dobrovolných hasičů,
snažila se objednat protipovodňové pytle,
jichž v té chvíli měla chronický nedostatek,
a na web se pravidelně umisťovaly zprávy
pro obyvatele. Velký dík patří panu Žáčkovi,
který dodal první pytle, dále řevnickým hasičům a ZD Mořina, jež také poskytlo materiál
pro zvýšení hráze.
Moc děkuji všem, kteří přiložili ruku
k dílu při stavbě hráze, přivezli si nářadí
a dobrou náladu a také sledovali společně
s obyvateli sousedícími s Berounkou, jak
hladina rychle stoupá. Nakonec se zasta-

vila asi 40 cm pod korunou hráze v noci
z pondělka na úterý.
V úterý a ve středu se začala rychle vyrovnávat spodní voda s hladinou Berounky a udržela se hodně vysoko ještě během
čtvrtka. Vytvořilo se obrovské jezero na hřišti
a voda začala vyplavovat i spodní byty bytového domu Na Víru.
Společně s Berounkou začala zvolna klesat
i voda za hrází, takže během pátku a víkendu
se mohly vysušit laguny, které vznikly uprostřed obce.
Během týdne jsme dostali spoustu materiální i technické pomoci, kterou jsme poté
mohli poskytnout Černošicím i Řevnicím.
V Letech společně s našimi hasiči pomáhaly
lidem nejdéle jednotky z Kroměříže, Chodové
Plané, Jíloviště a Kytína. Všem hasičům a také
dobrovolníkům z firmy T-mobile i pracovníkům firmy Aquaconsult za celou obec moc
děkuji! Též si velice vážím pomoci, která přišla od obcí Mořina, Adršpach, Chodová Planá
a města Kroměříž. Děkujeme!
(Podrobný zápis z činnosti povodňové komise
a všech spřízněných duší najdete na webu obce.)

(bt)

www.obeclety.cz

strana 23

55. ročník

posvícení

Letováci dražili husu, med a koláče...
ve prospěch knihovny

T

radiční posvícení na návsi v Letech se letos vydařilo zásluhou počasí, skvělého moderátora, vybraných kapel, nepodceněné přípravy i nadšeného publika.

Obec Lety letos již po třinácté pořádala
tradiční svatomartinské posvícení. Obec zajistila zabijačkové dobroty, vařila se polévka
i zabijačkový guláš. Nechyběly tradiční koláče, kremrole (které již tradičně daroval pan
Zdeněk Žáček) a spousta soutěží pro děti
i dospělé, jejichž cílem bylo pobavení, ale též
i osvěžení a připomenutí letovské historie.
Už v 10 hodin dopoledne byly zahájeny
trhy, které byly bohatší než obvykle. Stánků
bylo letos přes třicet. Prodávalo se čerstvé pečivo, sýry, palačinky, zabijačkové pochoutky,
grilovaná žebra, posvícenské koláče, kremrole a jiné dobroty, samozřejmostí byla nabídka svatomartinského vína. Odpoledne
a večer přišel vhod hlavně svařák či griotka
na zahřátí.
Od 12 hodin začal kulturní program vystoupením hudební skupiny Tango Band následo-
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ván tanečním souborem Klíček, letovskými
dětmi v představení Leťánkova dramaťáčku,
školinky Nona i letovské mateřské školky. Zasloužený aplaus si vysloužily kapely Třehusk,
za profesionální vystoupení kapela Pilzner
Jazz Band i milý BourbonGrass s novodobým
Michalem Tučným.
Letovskou náves navštívil Martin, tentokrát
na bílém koni. Letos přijeli dokonce hned dva
koníci, tak snad to nebude znamenat velký
příval sněhu!
Letos jsme posvícenské přípravy soustředili
na to, aby se nenudili ani malí, ani velcí.
Celý program moderoval oblíbený DJ a Letovák Olda Burda, který vyplňoval mezery
mezi střídajícími se kapelami, soutěžemi v závodech na konících, výrobou a házením bílých husí (vlaštovek), ale také vědomostními
otázkami o historii obce. Velké veselí vzbudilo
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prokousávání se obrovským koláčem ke zlaté
minci uprostřed, které proběhlo hned ve třech
kategoriích - malí, větší a dospěláci! Nejlepší,
nejrychlejší a nejšikovnější z účastníků byli
odměněni lákavými cenami – děti sladkostmi,
dospělí svatomartinským vínem, svařákem
nebo také pečenými husími stehny se zelím.
Po celé odpoledne probíhaly výtvarné dílny ve školince Nona, ve stanu občanského
sdružení Salto ze Zadní Třebaně i u stánku
Modrého domečku, kde si děti uválely a uvařily vlastní těstoviny. Pro zahřátí a doplnění
podzimní nabídky tradičních dobrot si přímo
na návsi děti i dospělí mohli péci jablíčka.
Zlatým hřebem odpoledne byla dražba husy, medu i dvou obrovských koláčů.

Dražba se stala záležitostí Letovských, kteří
svými příhozy zvyšovali příspěvek na obecní knihovnu, kam celý výtěžek byl věnován.
Husa byla vydražena za 2500 Kč, 5 kg medu
za 1000 Kč, jeden koláč za 600 Kč, a druhý
za 900 Kč.
Shrnuto a podtrženo: Celkem bylo vydraženo ve prospěch letovské knihovny 5000 Kč.
Velký dík tak patří pánům Jaroslavu Bolartovi, Františku Slavíkovi, Michaelu Eliáškovi
a Zdeňku Randovi.
Na závěr programu letošního posvícení vyšel v 18.15 hodin z návsi lampionový průvod
s cílem najít poklad svatého Martina, který
hlídala paní Zima. A co to bylo za poklad?
Truhla plná zlaťáků! Všichni poklad našli a byli
odměněni zlaťáky...
Co říci na závěr? Za úspěchem letošního
posvícení stojí jednak velká a obětavá práce
všech pracovníků letovského obecního úřadu, ale také nadšení a nápady osazenstva
školinky Nona, moderátora Oldy Burdy a pomoc dalších, kteří se na zdárném průběhu
podíleli.
Za to všem patří dík. Děkuji!
Barbora Tesařová
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srub U Kocoura

Mikuláš 2013
Kromě Leťánkova Mikuláše, který Lety
navštívil už dne 1.12. v MMX, a o němž se
můžete dočíst na jiných stránkách Letováku, v Letech operovalo několik dalších svatých skupin navštěvujících přímo letovské
rodiny s dětmi u nich doma. Anděl s čertem a Mikulášem letos poprvé také zavítali
do srubu na cyklostezce u Berounky. Děti
tam měly kromě jiného připravený i rukodělný program zahrnující vyrábění svícínků
z jablek nebo nenáročné pečení cukroví.
Mezi prací mohly sledovat pohádku s Čerty nejsou žerty. Z krátkého minirozhovoru
s Mikulášem vyplynulo, že jeho návštěva
ve srubu se bude v roce 2014 opakovat. Tak
se těšte!
(bt)
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Stříbrná neděle na návsi v Letech

Na stříbrnou neděli 15. 12. připravil
obecní úřad společně se školinkou Nona
na návsi v Letech vánoční pohoštění pro
všechny ty, kteří si chtěli užít v klidu vánoční atmosféru a sousedské setkání nad
svařákem. To vše za na prosinec velmi příjemného počasí.
Stánky školinky Nona i obecního úřadu
nabízely návštěvníkům návsi v neděli odpoledne sladké cukroví i slané sváteční pečivo, vánoční nápoje studené, ale hlavně
zahřívající s vůní skořice, hřebíčku, badyánu
a vanilky. K tomu bylo moci v několika stáncích doplnit vánoční ozdoby, svíčky, výrobky
z voňavé levandule a jiné drobnosti, třeba

k ozdobení vánoční tabule nebo doplnění
vánočních dárků.
Myšlenkou předvánočního setkání na návsi
je vytvoření harmonické a přátelské atmosféry při zpívání koled a jiných vánočních melodií pro tuto dobu příhodných.
Děkuji všem, kteří se na přípravách této
odpolední chvíle účastnili - týmu školinky
Nona, Ivaně Melicharové a Petře Flasarové.
Také Veronice Kunové a dětem z Leťánkova
dramaťáčku, kteří přišli a při kytaře zazpívali
písničky a koledy.
Panu Sládkovi, Fandovi Neumannovi a Davidu Dostálovi, kteří pomáhali při stavění
stánků patří specielní poděkování:-)!
(bt)

Termíny kulturních a sportovních akcí v Letech 2014
15. 2. 2014
8. 3. 2014
12. 4. 2014
26. 4. 2014
1. 5. 2014
10. 5. 2014
17. 5. 2014
8. 11. 2014
6. 12. 2014
14. 12. 2014

Masopust – LETY, na návsi 13.45
KVĚTINKOVÝ ples – Lety, MMX 20.00
Vítání občánků – LETY, sál U Kafků 10.00
Transbrdy maraton – LETY, nábřeží Berounky 9.00
Pohádkový les – LETY – MOŘINKA, údolí V Líbří 13.00
Závody dračích lodí – DOBŘICHOVICE – LETY, nábřeží Berounky 9.00
Máje – LETY, na návsi 12.00
Posvícení – LETY, na návsi 12.00
Mikulášská besídka – Lety, MMX 16.00
Stříbrná neděle na návsi – Lety 13.45
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MŠ Lety

Adventní čas v MŠ Lety
Nadešel čas adventní, a i když se všichni už
ve skrytu duše těší na Ježíška, my, v Mateřské
škole Lety, jsme ještě na chvíli nepodlehli oné
kouzelné atmosféře vánočního času. S dětmi
si říkáme o lidových zvycích, vysvětlujeme
si lidovou pranostiku, pojící se svatou Kateřinou – děti dobře rozumí tomu „Přišla svatá
Kateřina, nevzdaluj se od komína“, že už není
žádné teplo, doma se musí topit.
Děti si se zájmem prohlížejí knížky plné
říkadel, písniček a pohádek. Mnohé z nich
se učíme. Seznamujeme se s pohádkou
Čert a Káča v podání různých autorů. Děti se
setkají s Káčou, která kouká jako deset čertů,
maluje čerta na zeď a málem skončí v pekle. Zatancují si na písničku „Byla jedna Káča“.
Zkusí si odpovědět na otázku, proč s Káčou
nikdo nechtěl tancovat a jaká Káča vlastně
byla. Zahrají si „židličkovou“ hru na lidovou
písničku „Utíkej, Káčo, utíkej“, kde se naučí,
že není cílem vypadnout ze hry (být lakomý), ale pomoci kamarádovi a o židličku se
podělit.
A nyní už nám jenom zbývá těšit se na Vánoce.
Magdalena Drbohlavová
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Pravidelné potlachy v osadě
Strongboys
V osadě StrongBoys v Letech na pravém břehu Berounky se pravidelně schází
příznivci folku a country. Klubovna v osadě
tak každou sobotu v sezóně ožívá zpěvem
za doprovodu líbivých tónů kytar nebo
mandolíny.
Na kytaru hrají kapelník pan Hájek, také
Míla Ježek, Libor Tichý nebo Tomáš Adamec.
Současným šerifem osady je pan Josef Pešek. Na webu obce si můžete také prohléd-

nout osadní kroniku, kterou pro obecní stránky naskenoval Pavel Buchtele.
Osadním kronikářem je v současné době
pan Pavel Písař.
A ještě pozvánka – protože osadní kapela nelení ani mimo sezónu, zve Vás všechny
kapelník dne 10. ledna 2014 na Žižkov do restaurace Nostalgia v Orebitské ulici. Přijďte si
zazpívat, začínají od 19 hodin!
www.strongboys2.webnode.cz
(bt)
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Leťánek

LEŤÁNKOVA MIKULÁŠSKÁ VESELICE

O

pět po roce zavítal první prosincovou neděli do pivovaru MMX Mikuláš s čerty a anděly. Netrpělivě tu na ně čekala pěkná „banda“ dětí, mnoho z nich také
v krásných čertovských nebo andělských kostýmech.
Na začátku veselice vystoupily děti z letovské školky s čertovskými písničkami a tanečky. Bohužel ke konci jejich vystoupení selhala
aparatura. Ale děti se nenechaly znervóznit
a vystoupení dokončily i bez hudby. Ale i přes
tyto počáteční problémy se zbytek večera vydařil. Mikuláš a jeho doprovod předal dětem
očekávané nadílky, ukázal jim své vystoupení, které měl původně připravené na začátek
veselice. Děti si rozhýbaly kosti na diskotéce
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a chvilka zbyla i na hru s odměnou. Jaká byla
atmosféra, můžete vidět na fotkách.
Fotky z veselice najdete na našich stránkách www.letanek.cz v sekci „Stalo se“ nebo
na facebooku, www.facebook.com/letanek.
Děkujeme za vaši účast a trpělivost a těšíme se zase za rok na viděnou!
Díky patří také dětem a paním učitelkám
z letovské školky za jejich vystoupení a všem,
kteří se na přípravě veselice podíleli.
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Leťánek v roce 2014

R

ádi bychom vám poděkovali za krásně strávený rok 2013, který jsme mohli s vámi
a vašimi dětmi prožít.

A co vám Leťánek nabídne
v roce 2014?

Na začátku roku jsou připravené semináře
Pozitivní emoce v rodinném soužití, Autorita
či benevolence – kde je naše cesta, Magie
energie a intuice a pokračování Tajemství
ženského pánevního dna. Pro děti se v březnu chystá Dětský karneval a 1. května tradiční Pohádkový les. V plánu je také opakování
Rychlokurzu hraní na klavír a pokračování
základních kurzů první pomoci s profesionál-

ními záchranáři. Chystáme přednášku o lesních školkách a Škola jako dobrodružství
aneb co je to komunitní škola. A bude toho
mnohem víc.
Program a pravidelné akce Leťánku jak
pro děti, tak pro dospělé můžete sledovat
na stránkách www.letanek.cz nebo na facebooku www.facebook.com/letanek.
Přejeme voňavé Vánoce a hodně zdraví
a štěstí do nového roku.
Tým RC Leťánek
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Leťánek

KOMUNITNÍ ŠKOLA aneb RODINNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ V ÚDOLÍ DOLNÍ BEROUNKY
mostatně hodnotit svoji i týmovou práci
a klidné atmosféře se budou děti učit přirozeně dle svých potřeb, tempa a zájmu. Jde
nám o to, aby se děti cítily bezpečně, měly
z učení radost a byly vnitřně motivované
k objevování svého vlastního potenciálu.
V takové škole mají své místo i rodiče, kteří chtějí nést zodpovědnost za vzdělávání
svých dětí a mohou se zapojit do aktivit školy. Cíle jsou to velké a my věříme, že právě
rodinné vzdělávání může pomoci k jejich
dosažení.
Za tímto účelem hledáme nejen další
nadšené a otevřené rodiče s dětmi, ale také
pronájem prostoru nejlépe v Letech, příp.
blízkém okolí (Dobřichovice, Karlík, Řevnice,
Všenory). 1-2 místnosti cca. 40m2 s předsíní
a přístupem natoaletu s umyvadlem. Uvítáme i volnou místnost v rodinném domě, rodinném centru, domově důchodců či jiném
V rámci naší obce a okolí vzniká skupi- zařízení za rozumnou cenu.
na rodičů, kteří chtějí, aby školní děti byly
vzdělávány dle principů Respektovat a být Kontakt:
respektován. Díky výuce v menším, věkově Markéta Huplíková
smíšeném kolektivu, bez stresů ze známky, Email: marketa.huplikova@email.cz
s důrazem na projektovou a týmovou práci, Tel.: +420 603 293 139
podpoře kritického myšlení, schopnosti sa- RC Leťánek, www.letanek.cz

Sběr víček pro Kristýnku – pomozte
rozhýbat Kristýnku
Pomoc postižené Kristýnce z Radotína – pokračuje!!! Od dubna do června 2013 probíhala
v Leťánku sbírka víček pro Kristýnku Kačabovou z Radotína, která má dětskou mozkovou
obrnu a touto cestou jsme jí společně s rodiči
pomohli, aby mohla odjet na speciální léčbu
do lázní. Celkem rodiče donesli do RC Leťánek úctyhodných 225,5 kg víček od nápojových lahví, které jsme koncem června 2013
předali rodičům Kristýnky. Sbírka pokračuje
nadále!
Pro někoho jsou víčka odpad, pro Kristýnku jsou barevný poklad!
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PLÁN 2014
l 3. 4. a 10. 4. 2014 (dvě části)
čtvrtky18:00-20:30
sál u Kafků

l 22. 3. 2014
celý den v Letovské knihovně
(příp. sál hlídání dětí)

❚ ŠKOLA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ ❚ RYCHLOKURZ HRANÍ NA KLAVÍR
aneb CO JE TO KOMUNITNÍ ŠKOLA Kurz povede zkušený hudebník a známý
Přednáška ZDARMA – dotace z projektu EU
a státního rozpočtu.
Organizuje: http://www.leknin.eu

učitel z Černošic Pavel Hokr

l Pondělí 14:00 – 14:45
Sál u Kafků - KKK+

❚ DOJMY A OBRÁZKY Z ISLANDU

❚ PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
– HUDEBNÍ KURZ od 3 let
l 16. 3. 2014
Pivovar MMX

l 9. 4. 2014 středa 18:30-20:30 hod.
Letovská knihovna
„Na skok mezi gejzíry, vodopády a sopkami“
Beseda s dobřichovickým nakladatelem,
esperantistou a cestovatelem
Doc. Dr. Petr Chrdle, CSc.
l Květen 2014 18-21hod.
Letovská knihovna

❚ DĚTSKÝ KARNEVAL

❚ DĚTSKÉ NEMOCI
A PREVENCE ÚRAZŮ

l 1. 5. 2014
LETY - MOŘINKA

Pokračování úspěšných kurzů 1. pomoci
s profesionálními záchranáři. Určeno pro
každého rodiče.

❚ POHÁDKOVÝ LES
SEMINÁŘE 2014
l 11. 1. 2014, sobota 9:30-16:30
sál u Kafků

❚ ZA TAJEMSTVÍM ŽENSKÉHO
PÁNEVNÍHO DNA

Lektor: Ing. Alena Stellnerová, certifikovaná
lektorka Školy pánevního dna R. Skálové
l 13.1. 2014, pondělí 9:30 – 12:00
Letovská knihovna, (Sál – hlídání dětí)

❚ POZITIVNÍ EMOCE V RODINNÉM
SOUŽITÍ
Přednáška s psychoterapeutkou
PhDr. Hanou Zamastilovou

l 17. 2. 2014 pondělí 9:30 – 12:00,
Letovská knihovna (Sál – hlídání dětí)

❚ AUTORITA ČI BENEVOLENCE –
KDE JE NAŠE CESTA?
Přednáška s psychoterapeutkou
PhDr. Hanou Zamastilovou

l Jaro 2014 víkendový seminář
Sál u Kafků

❚ MAGIE, ENERGIE A INTUICE

Přednáší: terapeutka a bylinkářka Jitka Volná
l Jaro 2014 Letovská knihovna

❚ CYKLUS PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY

s Mgr. Ditou Hrudovou a porodní dulou
Jitkou Čejkovou
Kojeni, šestinedělí a péče o miminko
Potřebná výbavička pro miminko

❚ ZAJÍMAVOSTI Z NEJSTARŠÍ
LETOVSKÉ KRONIKY

Beseda s archivářem Prahy-Západ Pavlem
Buchtelem a pamětníky z Let

❚ PŘEDNÁŠKA O LESNÍCH
ŠKOLKÁCH
s Terezu Valkonovou

www.obeclety.cz
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co nového u hasičů

Hasiči v nové výstroji a výzbroji
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s činností SDH Lety.
Po červnových povodních se na našich vozech ukázal rok výroby (1977) a byla nutná
generální oprava motoru. Dále vlastními silami a finančními prostředky pracujeme na vybudování sociálního zařízení a vodovodu
s kanalizací. Velice bych rád poděkoval za finanční příspěvek na zakoupení hadic a také
za dotace, které nám umožnily zakoupit motorovou pilu čerpadla - 3 elektrická a 1 benzínové. Další dotace nám umožnila zakoupit
nové pracovní stejnokroje, rukavice, zásahové opasky a nové zásahové boty.
Nastává nám adventní čas, tak bych rád
upozornil, že mnozí z nás už máme adventní věnce na stolech v našich domácnostech,
dávejme prosím pozor a vždy při odchodu
z domu je nenechávejme zapálené. Rádi se
s vámi sejdeme, ale u příjemnějších situací
né svátky vánoční, hodně radosti a osobní
než při hašení nenadálé události.
Také bychom vám rádi popřáli krásné a klid- pohody do roku 2014. Jakub Šůra, velitel
inzerce

Autoservis
václav Novák

Kompletní servis vozidel
Autodiagnostika
Oprava elektrické instalace
Hlásná Třebáň-Rovina 294
267 18 Karlštejn

) +420 605 433 945 8 autoelektronik@atlas.cz
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FK LETY
Letovský fotbal má za sebou podzimní část
sezóny 2013/14. Letošní podzim nám přinesl
spoustu radosti a též i hodně závazků. Když
se podíváme na naše trávníky, najdeme zde
méně dětí hrajících fotbal, než tomu bývalo
v dřívějších dobách. A přitom je mezi námi
stále určitě mnoho dětí, které by chtěly sportovat a i rodičů, kteří by toto chtěli svým dětem umožnit a poskytnout jim novou životní
výzvu, zábavu i radost v kolektivu, smysluplné trávení volného času. Rádi nové zájemce
o fotbal v našem klubu uvítáme. Ale i přes
tento negativní civilizační trend nám dělá velkou radost rozrůstající se mládežnická
základna. V pravidelně hraných
soutěžích máme pět mládežnických mužstev a kromě toho
i nově založenou fotbalovou
školičku pro nejmenší. Absolutorium zaslouží všichni ti, kteří se
bez nároku na odměnu příkladně
věnují svým svěřencům a věnují jim
svůj volný čas.
Kromě mládeže stojí za zmínku i výborné
výsledky našeho áčka, jež přezimuje na první příčce se šesti bodovým náskokem. Nejen
sportovní výsledky ale i výborná parta, která

se postupně od letošního jara vytvořila, dobře reprezentují nejen fotbalový klub, ale i celou obec ve Středočeském kraji.

A-tým

V sezóně 2013/14 hraje A-tým krajskou 1. B
třídě, skupina E. Po odehraných 13 kolech je
v čele své skupiny s 32 body a se šestibodovým náskokem na druhý Nový Knín. Tým byl
v létě vhodně doplněn o Pavla Korbeláře z SK
Úvaly a Josefa Baubína z Bohemians 1905.
Mužstvo se po úvodních šesti kolech naplno
rozjelo, následně šestkrát v řadě zvítězilo a až
v posledním podzimním kole remizovalo
v derby s Vonoklasy. Angažmá Jaromíra Šmerdy na post trenéra v letošním
únoru se ukázalo jako optimální řešení problému, který nás v poslední
době trápil. Jeho zkušenosti z vrcholového fotbalu vnesly do hry systém,
bojovnost a disciplínu, což se projevilo nejen umístěním na 1. příčce tabulky, ale i atraktivním fotbalem předváděným
po celý podzim. Kromě hráčů základního
kádru je mužstvo pravidelně doplňováno nadějnými dorostenci, kteří obětavě pomáhají
v případě potřeby doplnění sestavy.

TABULKA 1.B třída – skupina E
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
FK Lety
N. Knín
Mníšek
Podlesí
Rožmitál
Hostomice
Tochovice
Petrovice
Žebrák
Hořovicko B
Březnice
Vonoklasy
Jince
Dobřichovice

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
10
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
2
0

0
2
2
3
3
1
1
0
1
2
4
4
2
1
0

1
3
3
3
5
5
6
6
6
5
5
7
10
13

www.obeclety.cz

Skóre
37: 15
27: 21
31: 17
41: 28
34: 23
31: 25
37: 24
40: 29
25: 33
26: 32
18: 26
26: 30
14: 36
10: 58

Body
32
26
24
24
22
22
21
19
17
16
16
14
7
0

(Prav)
(11)
(5)
(6)
(3)
(1)
(1)
(0)
(-2)
(-1)
(-2)
(-2)
(-4)
(-11)
(-18)
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Dorost (U-19)

Dorost účinkuje již šestou sezónu v krajské
1. A třídě. Ve skupině D se po podzimu umístil na 7. místě s 21 body. Po loňské sezóně,
kdy mladý a nezkušený tým prošel velkou
generační výměnnou, došlo v létě k posílení
kádru. Výsledky dorostu byly během podzi-

mu jak na houpačce, dorost byl navíc během
podzimu pronásledován zraněními a dalšími
absencemi, což se projevilo až 7. příčkou.
V případě zlepšení docházky některých hráčů
na tréninky je v možnostech dorostu atakovat
vyšší patra tabulky. Velmi pozitivní jsou pravidelné starty několika dorostenců v A-týmu.

TABULKA 1.A třída starší dorost - skupina D
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Drozdov
Podlesí
Petrovice
Milín
Sedlec-Prčice
Dobříš
FK Lety
Bohutín
K.Dvůr
Hudlice
Votice
Jílové
Loděnice
Roztoky

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
13
10
8
7
7
6
6
6
6
6
4
2
1
0

0
0
0
0
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1

0
3
5
3
4
4
4
6
6
6
8
10
11
12

Skóre
60:17
51:18
63:28
40:20
31:29
42:29
39:29
26:27
29:38
24:46
24:53
35:53
12:59
19:49

Body
39
30
24
24
23
21
21
19
19
19
13
7
4
1

(Prav)
(21)
(9)
(3)
(6)
(2)
(3)
(3)
(-2)
(1)
(-2)
(-5)
(-14)
(
(-18)

Starší žáci (U-15)

zích sezónách. Sedmá příčka a devět bodů
U starších žáků došlo v létě k velké vý- v okresním přeboru nejsou to, co bychom si
měně kádru. Na podzim scházela žákům představovali, ale lze jen doufat ve zlepšení
kvalita, na kterou jsme si zvykli v předcho- v jarní části.
TABULKA Okresní přebor starších žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Psáry
Štěchovice/Hradištko
D. Břežany
Černošice
Č. Újezd
Zvole/Vrané
FK Lety
Průhonice
Rudná
Dobřichovice
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Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
9
7
7
5
5
4
3
2
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
2
2
3
4
5
6
6
8
8
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Skóre
51:9
46:19
35:19
34:24
32:16
37:30
19:37
27:47
18:56
9:51

Body
27
21
21
16
15
12
9
7
3
3

(Prav)
(12)
(6)
(9)
(1)
(3)
(-3)
(-3)
(-8)
(-9)
(-9)

sport
Mladší žáci (U-13)

na čtvrté příčce s 11 body. Pro tuto kategorii je
Tým mladších žáků je nově založený a po- nejdůležitější odehrát co nejvíce utkání, proskládaný z hráčů odrostlých z přípravky. Ve své tože někteří hráči by ve starších žácích nedopremiéře přezimuje v okresním přeboru stávali tolik příležitostí k získání herní praxe.
TABULKA Okresní přebor mladších žáků - skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Roztoky
Hostivice
Č. Újezd
FK Lety
Řevnice
Černolice
Holubice
Dobříč

Záp
7
7
7
7
7
7
7
7

+
7
5
5
3
3
2
2
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
2
2
3
3
5
5
7

Skóre
63: 7
36: 10
36: 16
28: 19
22: 15
21: 43
18: 49
12: 77

Body
21
15
15
11
10
6
6
0

(Prav)
(6)
(6)
(6)
(1)
(-2)
(-6)
(-3)
(-9)

Starší přípravka (U-10)

ché sladit zájmy hráčů, z nichž někteří mají
Starší přípravka (8-10 let) přezimuje více mimoškolních aktivit, a tudíž se kolektiv
v okresním přeboru na 3. místě s 15 body. Pro často potýká s mnoha absencemi v době kovedení těchto kloučků není leckdy jednodu- nání utkání.
TABULKA Okresní přebor starších přípravek - skupina C
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Č. Újezd
Mníšek
FK Lety/Černolice
Roztoky
Hostivice
Klinec
Kazín/Vonoklasy
Dobrovíz
Jinočany/Dobříč

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
8
7
5
5
5
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
3
5
6
7
8

Skóre
96:23
59:20
51:25
61:37
56:36
39:43
29:65
22:67
12:109

Body
24
21
15
15
15
9
6
3
0

(Prav)
(15)
(6)
(3)
(0)
(3)
(0)
(-6)
(-12)
(-9)

A-mužstvo
Jaromír Šmerda (trenér) 777 862 520
Jiří Kárník (vedoucí mužstva) 739 664 187
Dorost
Lukáš Rada (trenér) 733 372 133
Jiří Škrleta (vedoucí mužstva) 732 387 486
Žáci
Jan Křivánek (trenér) 728 430 545
Robert Uksa (vedoucí mužstva) 602 275 277
Starší přípravka (9-10 let)
Jaroslav Holý (trenér) 723 454 943
Mladší přípravka (7-8 let)
Petr Strnad (trenér) 725 506 596
Fotbalová školička (4-6 let)
Petr Kalivoda (trenér) 739 830 301

www.obeclety.cz
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Mladší přípravka (U-8)

se projevovat systematická práce během
Mladší přípravka (6-8 let) hraje pravi- sezóny, ale v žádném případě nejde jen
delnou soutěž formou turnajů. Svou sku- o umístění a body, ale o výchovu nových
pinu suverénně vede s 52 body. Začíná fotbalistů.
TABULKA Okresní přebor mladších přípravek - skupina C
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.

Tým
FK Lety/Černolice
Vonoklasy
Kazín
Hostivice
Dobříč/Nučice

Záp
20
20
20
20
20

+
16
13
12
3
2

0
4
3
0
0
1

0
4
8
17
17

Fotbalová školička (U-6)

Skóre
90:25
90:32
105:55
34:89
23:141

Body
52
42
36
9
7

(Prav)
(22)
(12)
(6)
(-21)
(-23)

růst je získat základní herní návyky, smysl pro
Naši nejmenší (4-6 let) se seznamují se zá- kolektiv a disciplínu.Jiří Kárník, 27. 11. 2013
klady fotbalové abecedy. Podstatné pro jejich
Více na http://fklety.net/
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Devátý ročník Winter Trans Brdy
vyhrál Jan Škarnitzl
Tradiční podzimní cyklomaraton se v naší
obci uskutečnil v sobotu 16. 11. 2013. Na trať
dlouhou 44 km se vydalo 271 cyklistů a běžec
Petr Krička. Po deštivém týdnu byla trať hodně
rozbahněná a tak všechny čekal těžký závod.
V minulosti stanovil rekord trati Letovák Jiří Hudeček, loni ho překonal Jiří Novák a tak jsme

čekali, jak to dopadne letos. Vítěz Jan Škarnitzl
z týmu Sram Rubena Trek dojel v čase 1:39:34
a posunul tak rekord trati o dalších 13 sekund.
Ženskou kategorii vyhrála sestra vítěze Jitka Škarnitzlová z týmu Giant Cykling Point. Vše proběhlo
v pohodě a tak řevničtí záchranáři ošetřovali pouze pár drobných poranění.
Jiří Hudeček

www.obeclety.cz
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kynologický klub

Rok 2013 na cvičáku retrospektivou

B

líží se nám (už zase) konec dalšího roku. To nám to utíká… Čeká nás zase bilancování celoročního dění v našem klubu. Uff, bylo toho hodně, co se událo, kde tedy
jenom začít… (no asi začátkem roku, že…).

Vzhledem k tomu, že není možné si všechno přesně podrobně pamatovat, budu čerpat
z naší webové stránky www.kklety.cz , která je
plná informací, které jsem po celý rok poctivě
shromažďovala, doplňovala a zpestřovala fotodokumentací, svými postřehy, komentáři
a reportážemi. Tak tedy do toho…
Zimní měsíce jsme věnovali hlavně socializaci štěňátek a také přípravě našich psů
na sezónu zkoušek a závodů. Zima byla letos
hodně dlouhá, a tak jsme se moc těšili na teplo. Místo teploučka však přišly přívaly sněhu
a zima se dlouho nechtěla vzdát svojí vlády.
První letošní akcí byla naše únorová výroční členská schůze. Zhodnotili jsme činnost
v loňském roce a odměnili všechny, kteří dosáhli nějakých výsledků, ať už to bylo v chovu
za výstavy, tituly a případné odchovy nebo
ve výkonu za složené zkoušky a úspěchy v závodech.
První jarní měsíc březen byl studený skoro
jako leden, ale my jsme ho trávili vesměs ven-
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ku, pravidelně jsme socializovali houfy štěňátek a trénovali jako diví, protože se blížila
sezóna zkoušeka a závodů…
Trochu se oteplilo až v polovině dubna, kdy
jsme měli za sebou už první letošní sportovní akci, zkoušky z výkonu podle Zkušebního
řádu Kynologické jednoty Brno. Další zkoušky
jsme pořádali 20. dubna, tentokrát podle Národního zkušebního řádu.
V posledním jarním měsíci, květnu, se konečně trochu oteplilo. Jarní závod jednotlivců, který jsme tradičně víc jak deset let pořádali vždy na 1. máje, jsme poprvé přesunuli
na sobotu 4. května, tedy na nejbližší sobotu
po 1. máji. Závodu se zúčastnilo 23 závodníků. Přestože počasí nebylo zrovna ideální,
závod se povedl a díky štědrým sponzorům
si závodníci odvezli spoustu hodnotných cen,
takže byli všichni spokojeni.
V květnu jsme uspořádali ještě jednu
sportovní akci, a to zkoušky z výkonu podle mezinárodního zkušebního řádu. Konaly

www.obeclety.cz

kynologický klub

se 25. května. Počasí se ale v květnu celkově
moc nevyznamenalo, bylo spíše listopadové, pořád jsme museli doma topit.
Koncem května přišly vydatné srážky, které předpovídali meteorologové a jejich důsledkem se zvedly hladiny řek. Berounka nás
pěkně potrápila. Začátkem června se vylila
z koryta a pak nám dala zabrat. Nakonec se
naštěstí sice nevyplnil katastrofický scénář
jako v roce 2002, ale přesto řeka vystoupala
na hodnoty, které odpovídaly zhruba povodni v roce 1981. K přelití hráze tedy moc
nezbývalo, počítalo se to na centimetry…
chybělo asi 35 cm ke koruně protipovodňové hráze. Řeka kulminovala v noci ze 3. na 4.
června na 579 cm a průtoku 1160 m3/s, přičemž normální průtok řeky je cca 35 m3/s.
V noci nějako dobu stagnovala a pak začala zvolna klesat. Ještě nebylo ale vyhráno,
protože začal boj se spodní vodou, která

za hrází stoupala, i když hladina řeky začala
pomalu klesat. Podrobné povídání o červnové povodni najdou čtenáři na našem webu.
Řeka nás vyděsila ještě jednou, týden nato,
voda se vrátila, ale tentokrát se už předpovědi meteorologů a hydrologů úplně nesplnily, voda byla milosrdnější a zastavila se včas
na 2. stupni povodňové aktivity. Konečně
jsme mohli začít sčítat škody a uklízet. Díky
skvělým pomocníkům a ochotných lidiček
jsme se dokázali brzy poprat s úklidem a už
v polovině června jsme mohli začít fungovat
s kurzy pro štěňátka. Bohužel jsme museli
zrušit jedny zkoušky z výkonu, které se měly
konat 15. června, protože jsme neměli kvůli
povodni čas připravit psy.
Pak přišel teplotní skok, konečně se oteplilo,
ale skoro až moc. Tak, jak to poslední roky bývá,
skočili jsme ze zimy do léta. Letos bylo horké
léto, dovolená snad musela vyjít každému. 
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 My jsme si ji pěkně užívali v Městci Králové
na letním výcvikovém táboru. V polovině dovolené jsme uspořádali zkoušky z výkonu podle
národního zkušebního řádu a pak jsme zbytek
dovolené trávili čas na místním koupališti a učili naše štěňata plavat v místním rybníku. Na výlety se jezdit v tom vedru nedalo, bylo pořád
hodně přes třicet stupňů, a tak jsme nechávali psy vesměs odpočívat v klidu ve stínu. Užili
jsme si spoustu legrace, ani se nám nechtělo
domů. Dovolená však byla pryč a nám nezbývalo, než se pomalu zase vrátit do zaběhlých
kolejí pracovního procesu…
Než jsme se otočili, prázdniny utekly a nám
zase začala psí školka. Přišla nová štěňátka
a ta, která chodila před prázdninami, nám
krapet vyrostla, z některých byli docela pěkní
mackové (jako z toho mého malého černého
štěňátka).
Začala druhá polovina sezóny závodů
a zkoušek. V září jsme se do toho pustili hned
s vervou, 14. září jsme pořádali další zkoušky
z výkonu.
V následujícím týdnu se konalo v naší republice Mistrovství světa FCI v Roudnici nad
Labem. Tam jsme samozřejmě nemohli chybět, a tak jsme vyrazili v pátek 20. září na výlet
podívat se na tu kynologickou slávu. Stálo to
zato, škoda, že jsme nemohli být na závodu
po celou dobu. Viděli jsme pár velmi pěkných
výkonů, udělali jsme pár stovek fotek a natočili nějaké video. Atmosféra akce byla super,
potkali jsme tam spoustu známých lidiček,
zkrátka bylo to fajn. Nakonec kdy se vám
kousek od domova poštěstí vidět světovou
kynologickou elitu!
Poslední zářijovou sobotu nás čekal druhý
letošní závod, podzimní obranářský. I tady
jsme se rozhodli porušit dosavadní tradici a přeložit závod z 28. října, kdy se dosud
tradičně pořádal, na zářijový termín, kdy to
tentokrát vycházelo na sobotu 28. září, tedy
na svátek Václava. Vloni nám v říjnu vůbec
nepřálo počasí, v průběhu dne se z lijáku
stala sněhová vánice, a tak jsme si řekli, že
v říjnu už opravdu nee. Den je už moc krátký,
ráno je tma a odpoledne jsme měli vždycky
honičku, abychom všechno stihli za světla. Letošní zářijový závod se povedl, počasí
vyšlo, závodníkům se u nás líbilo, odvezli si
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zase spoustu cen, a tak jsme byli všichni spokojení.
Na říjen jsme měli naplánovány ještě
zkoušky z výkonu, tentokrát podle mezinárodního zkušebního řádu. Akce byla pohodová a úspěšná, bylo i pěkné počasí, zkrátka
babí léto.
Letošní sportovní sezóna se pomalu chýlila
ke konci, zbývaly poslední listopadové zkoušky, které byly bohužel letošní druhou akcí,
kterou jsme byli nuceni zrušit. Byly na poslední chvíli totiž přeloženy z důvodů nedostatku rozhodčích a nový termín se přihlášeným
účastníkům nehodil. Nebylo tak dost zájemců, abychom zkoušky naplnili. Škoda, to se
u nás zase tak často nestává, zkoušky míváme plné.
Sportovní akce tedy pro letošek skončily.
Máme čas až do jara, než začne nová kynologická sezóna. Můžeme se plně věnovat jednak přípravě našich psů na příští rok, ale také
hlavně naší školce pro štěňata.
Pomalu, ale jistě, začínáme mít pocit, že věhlas naší psí školky stále roste a jezdí k nám
zájemci ze stále větší dálky. Máme z toho samozřejmě hodně velikou radost a snažíme
se k tomu zodpovědně přistupovat, aby byli
všichni spokojení. Jestli se nám to daří, můžete posoudit sami, pokud se přijdete podívat.
Každou neděli odpoledne se na obou cvičebních placech prohání a cvičí něco mezi padesáti až osmdesáti psy se svými páníčky a paničkami. Počet se mění podle počasí. Když je
slušně, je nás víc, když se počasí nevydaří, přijdou ti otužilejší, kterým my říkáme „skalní“.
Pro případné zájemce je důležitá informace,
že psí školka funguje po celou zimu, pauzičku
budeme mít jen o vánocích. Pokud tedy máte
malé štěně, neváhejte a přijďte mezi nás, váš
pejsek si mezi štěňátky určitě najde kamarády, se kterými si pohraje a bude se k nám
těšit. Od nás se vám dostanou potřebné rady
k výchově vašich chlupáčů.
Blíží se vánoce, které by měly být svátkem
klidu, pochopení, lásky a porozumění. Měli
bychom být tolerantní vůči ostatním, ale také
zodpovědní. Psi jsou výborní společníci, samozřejmě pokud jsou dobře vychovaní. Jsou
to spolehliví kamarádi, kteří nás provázejí naším životem a bez nichž si mnozí z nás neumí
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vůbec život představit. I oni mají ale svoje potřeby, a tak bychom si měli uvědomit, že my
máme svoje přátele, svoje koníčky, svojí práci,
ale oni mají jenom nás. Myslete na to, až si budete pejska pořizovat. Myslete na to, že jsme
za něj po celý jeho život zodpovědní. Vybírejte plemeno, které si pořídíte, zodpovědně,
abyste ho zvládli, aby vyhovalo vašim přestavám, abyste nebyli potom zklamaní. Výchova
psa trvá nějakou dobu, pes není věc, je to živá
bytost, která má svoje bolístky a svoje radosti.
Do určité míry mají psi svůj rozum, jsou velmi
chytří a empatičtí. Nejsou to ale lidi převlečení
do příjemného kožichu, jsou to pořád šelmy,
takže je nesmíme polidšťovat, i když by někteří z nás občas byli rádi, kdyby měli lidské vlastnosti. Já jsem ráda, že lidské vlastnosti nemají
a jsem ráda, že jsou takoví, jací jsou.
Na konec mého retrospektivního článku
jsem opět neodolala a sklouzla k úvahám,
které by mohly vypadat jako mentorování.
Neberte to ve zlém, při své práci se psy se

ale dost často setkáváme se zvířaty, na kterých napáchali lidi nenávratné škody, proto
ta úvaha.
Venku je chladno, fouká studený vítr, prostě počasí, do kterého, jak se říká, by psa nevyhnal. Brzy bude dům vonět předvánočním
úklidem, svíčkami, čerstvým jehličím na vánočním stromečku, bude panovat sváteční
nálada.
Užijte si svátky v klidu a pohodě, odpočívejte a vemte svoje pejsky na procházku, ať
si to vánoční volno vzájemně užijete.
Do nového roku 2014 vám přejeme hlavně
zdravíčko pro vás i vaše psí kamarády. Zdraví je opravdu to nejdůležitější, co si můžeme
přát. Všechno ostatní nějak dopadne, věci se
dají koupit nebo se bez nich můžeme obejít,
ale zdraví, to se koupit nedá.
A na Silvestra, prosím, myslete na všechna
ta zvířátka, která se vyděsí, až začnete slavit
a bouchat petardami a vypouštět světlice.

Alena Vanžurová
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školy HLÁSEK

Hlásek v lednu zahájí zápisy
na nový školní rok

V

Hlásku 17. ledna proběhne již druhý zápis do základní školy Hlásek. V příštím
roce otevřeme 2 třídy.

50 % dětí přichází z mateřské školy HLÁSEK,
druhá polovina z okolních vesnic, v letošním
roce máme i děti z Radotína nebo Černošic.
Výuka ve škole je koncipována tak, aby
každý předmět učili zkušení učitelé. Děti
mají neustálou péči speciálního pedagoga,
který s dětmi intenzivně pracuje. Od druhé
třídy budou mít děti jeden den v angličtině,
tento den budou děti mluvit pouze anglicky
a lekce povedou rodilí mluvčí, angličtina pak
bude zařazena do rozvrhu i v dalších dnech.
Děti, které budou potřebovat speciální péči,
budou místo anglického dne pracovat se
speciálním pedagogem, aby dohnaly vše po-
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třebné a naučily se učit tak, aby pro ně byla
škola zábavou.
Hlásek nebere dětem dětství, nepřetěžuje
je, ani neklade nesplnitelné cíle. Naopak pracujeme s dětmi tak, aby plně rozvíjely to, co
jim jde a co je baví a dáváme jim čas pro to,
aby dohnaly to, co je třeba a co jim naopak
nejde.
Pro děti, které jdou do první třídy připravujeme každé jaro přípravu pro předškoláky,
děti které nenavštěvují naší školu, ale chtějí
kvalitní odpolední aktivity, se k nám mohou
připojit každé odpoledne v Klubu „ Po škole“.
S dětmi pracujeme od jednoho roku do dva-
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nácti let. Do jesliček, školky i školy začleňujeme i děti, které nemohly být z nejrůznějších
důvodů přijaty v běžném vzdělávacím zařízení. Děti se tak učí vzájemné toleranci, vnímají
své odlišnosti, umí je jasně pojmenovat, pracují s nimi a mohou se plně podílet na tom,
jak se budou dané situace řešit.
Pracujeme na tom, aby rodiče dokázali pojmenovat to, v čem se lišíme od jiných vzdělávacích institucí a chtěli investovat do ucelené
vzdělávací péče, která děti vybaví dovednostmi a sebevědomím do dalšího studia. Tento
přístup však neznamená, že by děti uměly
méně než jejich vrstevníci, každé si pouze
volí způsob, jakým ke svému cíli dojde. Plán
vzdělávacího programu je náročný, nicméně
respektující momentální schopnosti a potřeby dítěte.
Naším cílem je se postupně profilovat jako
instituce pro děti, kde se budou vzájemně
učit od sebe samotných přesně to, co právě
potřebují, instituce, kde učitelé budou přesně znát dlouhodobé potřeby a vývoj dětí
a dokážou přizpůsobit výuku i jejich specifickým potřebám. Pokud jste rodiče, kteří by se

na budování takového konceptu výuky chtěli
podílet, budeme rádi, když se s Vašimi dětmi
připojíte.

Školní rok 2014/2015:
Jesle: zápis kdykoli během školního roku,
hlavní termín zápisu v květnu 2014
15 míst v jesličkách pro děti od 1 do 3 let.
Děti budou rozděleny na dvě skupiny 1-2
roky a 2-3 roky. V letošním roce máme ještě 3
volná místa.
Mateřská škola: zápis v dubnu 2014
Nyní 2 volná místa ve třídě 3-4 roky.
33 míst ve školce. Děti jsou rozděleny do 2
tříd. Starší děti mají program pro přípravu
předškoláků.
Základní škola: zápis pro školní rok
2014/2015 bude 17. ledna 2014 od 15:30
24 míst pro rok 2014/2015. 14 míst je již
obsazeno.
Více o programu výuky a dalších aktivitách
Hlásku najdete na www.skolyhlasek.cz
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důležitá telefonní čísla

602 750 902, 974 882 740

EKOS Řevnice s.r.o.
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257 720 223
725 852 815

inzerce
AC AUTOCENTRU� �ERN� s.r.o.
Polní 289, 252 29 Lety u Dob�ichovic, Praha - Západ

autorizovaný prodej a servis voz� ��ODA  servis vozidel v�ech zna�ek
servis a pln�ní klimatizace  pneuservis - vým�na, dodání nových pneu
ru�ní mytí vozidel  �i�t�ní interiéru a tepování parou
likvidace pojistných událostí

PRODEJ :
tel:
mobil:

SERVIS :

257 710 011
603 201 092

tel:
mobil:

prodej@autocentrumcerna.cz

257 711 114
603 153 508

servis@autocentrumcerna.cz

www.autocentrumcerna.cz

Kvalitní
servis
•kola horská
•trekingová
•silni ní
•dětská

perfektní
předprodejní
příprava kol

vis kol
předsezónní ser
0% sleva
leden až únor 3
Každý

t do 20 hod.

po - st 8-18 / t 8-20 / pá 8-18 / so 8-12
info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313, Komenského 92,

evnice

www.kola-sport.cz

www.obeclety.cz
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inzerce
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

V OBCI LETY, V ULICI NAD LESÍKEM
• plocha 1 111 m2
• klidné místo v zástavbě
• krásný výhled přes vzrostlé jehličnany do údolí řeky Berounky
• plně zasíťováno
• součástí oploceného pozemku je studna, malá chatka
a ovocný sad
• na pozemku je naprojektován moderní RD s platným
stavebním povolením, možná dohoda o odkupu návrhu
a projektové dokumentace
• cena 3.990.000 Kč
Tel. 604363481
wolf@ibs-rokal.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY V CENTRU ČERNOŠICE, Táborská 2025

prodej/pronájem
kancelář 97m2 / ordinace s čekárnou 88 m2 / prostor pro fitness nebo obchod 342 m2
zavedené obchodní centrum, reprezentativní prostory, parkoviště, bezbariérový přístup
www.centrum-cernosice.cz

tel. 604 363 481

info@ibs-rokal.cz

•
•
•
•

viladům se společnou zahradou
2 + kk až 4+kk s terasami s krásným výhledem na Brdské lesy
vysoký standard bydlení
termín dokončení
výstavby
květen 2014
• 6 bytů

TERASY ČERNOŠICE
Nový projekt v ulici Hradecká
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60 %
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