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společenská rubrika, obsah

Obec Lety vás srdečně zve na Stříbrnou adventní neděli u kapličky
dne 14. 12. 2014 od 13.45 hod., náves.
Vystoupí děti z mateřské školy Lety, na návsi bude slavnostně rozsvícen vánoční
stromeček a také se můžete těšit na občerstvení i jarmark s vánoční tematikou.
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slovo starostky

Vážení letováci,
dovolte mi otevřít Letovský zpravodaj krátkým shrnutím. Období
dvou let, které má odcházející zastupitelstvo obce Lety za sebou,
začalo důležitým vyjednáváním o tom, kam naše děti budou chodit do školy. Dohody s Dobřichovicemi a Všenory   byly úspěšně
uzavřeny, za velkého úsilí Dobřichovic byla přistavěna škola, na
kterou Lety nemalou měrou finančně přispěly.
Zahájili jsme zásadní proces související
s opravami komunikací. Abychom byli schopni zlepšovat stav ulic v Letech, bylo a stále je
nutné pozemky pod komunikacemi, které
v převážné většině jsou v soukromém vlastnictví, převést do majetku obce. To bude
samozřejmě vyžadovat dlouhodobé vyjednávání s jejich současnými majiteli. V této
souvislosti je třeba si uvědomit, že v případě jejich nespolupráce nebudeme schopni
komunikace na pozemcích v soukromém
vlastnictví spravovat z obecních ani dotačních peněz.
Kruhový objezd na křížení ulic Pražská
a Karlštejnská a opravy těchto hlavních silnic
jsou ve fázi krátce po kolaudaci.
V současné době probíhá oprava pěti dalších ulic, z toho oprava Karlické ulice je již
téměř dokončena. Společně s obnovou povrchů probíhá i jejich odvodnění, protože v centrální části Let není funkční dešťová kanalizace. Komunikaci Lety pod Lesem se nám
podařilo také zpevnit tak, aby byla pohodlně
průjezdná pro obyvatele této lokality.
Projekt výstavby kanalizace a vodovodu v pravobřežní části Let je ve finální fázi.
Vystavělo se zde přes půl kilometru kanalizace a stejně tak dlouhý vodovod, kolaudaci
máme úspěšně za sebou. V současné době
zde probíhají práce financované společností
ČEZ. Stavba kanalizace v ulici K Rovinám je
také ukončena, zde stále probíhají jednání
ohledně věcných břemen. Dokončila se oprava kanalizace v ulici Prostřední, na kterou se
podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství.
Pokračují také projekty pro vybavení našich
hasičů. Z dotací ze Středočeského kraje jsme
mohli pořídit základní výstroj a výzbroj, nově
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přibyl také záchranný motorový člun. Přijetí
dotace na člun již bude schválilo nové vedení
obce.
Mateřská škola Lety má nové vedení, jehož
cílem je zvýšit spolupráci s obcí a rodiči, vznikl spolek rodičů a přátel MŠ.
Děkuji za spolupráci zastupitelů, kteří už
dál v zastupitelstvu nepokračují, především si
vážím spolupráce Ing. Jitky Strnadové a Petra
Möseho.
Nové zastupitelstvo si vzalo za cíl dál pokračovat v odkanalizování dalších ulic a vybudování vodovodu tam, kde prozatím chybí. Také
je nutné pracovat na projektech vybudování
dešťové kanalizace, abychom svedli vodu
z výše položených částí obce, což je nutné
spojit s obnovou povrchů komunikací.
Je nutné zvýšit kapacitu mateřské školy.
Trápí nás nestabilita fungování veřejného
osvětlení. Jsou zahájeny kroky k novému
územnímu plánu.
Zastupitelstvo obce má před sebou nejednoduchý úkol spočívající především v zajištění financování na všechny zmíněné akce.
Je nutné si uvědomit, že nejsme v pohádce,
abychom otočili kouzelným prstenem a silnice byla postavena. Proto během provádění výkopových prací se může objevit bláto
a také je nutné někdy opravovanou komunikaci na určitou dobu uzavřít.
Zajistit si příjemný život v Letech bohužel
nezávisí pouze na práci zastupitelstva, ale
také na vztazích, jednání a spolupráci nás
všech, spoluobčanů a sousedů. Myslím, že
máme společný cíl - a to, aby se nám v Letech
pěkně žilo.
Tak se o to snažme!


www.obeclety.cz

Barbora Tesařová, starostka

ze zasedání obecního zastupitelstva

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 2015, které zůstávají nezměněny.

Splatnost poplatků
do 31. ledna 2015
l splatný poplatek za svoz odpadů pro trvale přihlášené obyvatele (alespoň za první
pololetí roku 2015); 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.
l 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.

do 31. března 2015
l splatný poplatek za svoz odpadů pro rekreační objekty za celý rok 2015.
l 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.
l 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 2015
l splatný poplatek za svoz odpadů pro trvale přihlášené obyvatele za druhé pololetí roku
2015.
l BIO odpad – svoz bude levnější než v roce 2014!
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství v naší obci realizuje svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svoz je prováděn v období od 1. 4. do 30. 11. 2015. Informace o cenách pro rok
2015 budou zveřejněny do konce prosince 2014. Ale již nyní společnost AVE avizovala zlevnění svozu pro obec Lety. Objednávky a platby za svoz biologického odpadu lze provést na
obecním úřadě. Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří: listí, tráva, seno, plevel,
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

www.obeclety.cz
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ze zasedání obecního zastupitelstva

REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

L

etos se podařilo postavit před půl kilometru nové kanalizace, stejně tak dlouhého
vodovodu, dále jsme obnovili 150 m kanalizace v ulici Prostřední. Opravené jsou ulice Karlická, Pražská, část Karlštejnské, Lomená, Zahradní a Pod Viničkou. Zpevněné jsou
Lety pod Lesem a V Kanadě. Na jaře dostane nový povrch i komunikace na Pěšince.
V pravobřežní části Letů – v Kanadě přibylo 517 m nového kanalizačního řadu a stejně
dlouhého vodovodního řadu. Podařilo se
zpevnit povrch komunikace Lety Pod Lesem
ve spolupráci s firmou Strabag, která stavěla
kruhový objezd v Letech.

Oprava kanalizace
v ulici Prostřední:

schránek. Předpokládané termíny uzavírek
ulic, plánky uzavírek s vyznačením přechodného dopravního značení je uveřejněn na
webu obce Lety a Úřední desce obce.

Předpokládané termíny
uzavírek místních komunikací
v této oblasti:

Zdárně proběhla rovněž oprava kanalizace
v ulici Prostřední, která na několika místech
vykazovala perforace a praskliny po povodni n Lomená (od ulice Růžové po Zahradní)
 od 1. 10.  do 15. 12. 2014
v 6/2013. Obnova byla završena položením 
n Zahradní (slepý úsek)
asfaltového povrchu.

 od 13. 10. do 15. 12. 2014
Obnova komunikací včetně
n Pod Viničkou (od Lomené po Na Pěšince)
 od 20. 10. do 15. 12. 2014
odvodnění oblasti Pod Viničkou 
5. září 2014 byla podepsána smlouva se n Zahradní (od Pražské po Lomenou)
 od 27. 10. do 15. 12. 2014
stavební firmou, která zvítězila ve výběrovém 
řízení, firmou Eurovia CS, a. s., která zrealizu- n Lomená (od Zahradní po Pod Viničkou)
 od 24. 11. do 15. 12. 2014
je obnovení povrchů komunikací Karlická, 
Lomená, Zahradní, Pod Viničkou a Na Pěšin- n Pod Viničkou (od Pražské po Lomenou)
 od 24. 11. do 15. 12. 2014
ce. Ke stejnému datu byla také odeslána 
výzva k zahájení prací na projektu. Práce fir- n Lomená (od Pod Viničkou do Na Pěšince)
 od 5. 1.  do 31. 3. 2015
ma započala v ulici Lomená. Harmonogram 
prací obyvatelé této oblasti obdrželi do svých n Na Pěšince   od 5. 1. 2015 do 31. 3. 2015

Nový web Obecní knihovny:

Obnova Dopravního značení v obci Lety

S ohledem na ocenění letovské knihovny titulem Knihovna roku Středočeského kraje 2014 vznikla její samostatná webová stránka, kterou je na
adrese http:// www.knihovna-lety.cz/.
Zde je možné se dočíst o veškerých
akcích organizovaných přímo paní
knihovnicí, ale i ostatními spolky, které
prostory naší milé knihovny využívají.
Veškeré informace o obecní knihovně
a jejích aktivitách budou také průběžně aktualizovány v událostech na facebookových stránkách obce.

Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele dopravního značení pro obec. Obnova
dopravního značení je rozdělena celkem do
pěti etap.
V rámci jednotlivých etap bude v obci doplněno
a obnoveno dopravní značení. Vítězem soutěže
o tuto veřejnou zakázku se stala firma Dopravní
značení Svoboda Olomouc, poté, co vítězná firma
Silnice Chmelíř odstoupila od realizace zakázky.
Součástí prací byla i obnova podélného značení
na cyklostezce. V oblasti obytných zón a u srubu
přibudou také zpomalovací pásy jako reakce na
neohleduplnost projíždějících cyklistů.
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Celostátní
soutěž a ocenění
knihovny v Letech

O

becní knihovna v Letech byla oceněna prvním místem ve Středočeském kraji a postoupila tak do soutěže
celostátního. Ve čtvrtek 16.10. pak Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
České republiky udělil naší knihovně při
příležitosti předání ceny Knihovna roku
2014 ocení za vytvoření příjemného místa k setkávání občanů a kvalitních podmínek pro komunitní život obce.
O kvalitu knihovnických služeb v Letech,
které byly takto v Klementýnu v zrcadlové síni
oceněni, se u nás stará paní knihovnice Petra
Flasarová. Za celou obec, za čtenáře maličké
i větší, mladé i ty nejstarší bych chtěla vyjádřil upřímný dík. Jsme si všichni vědomi, kolik
času ze svého volna Petra knihovně dává,
a nejen čas věnovaný knížkám a doplňování
knižního fondu, ale také přípravě všech čtení, které organizuje pro mateřskou školu ve
všední dny. Tím to však nekončí - Petra zastřešuje také noční a odpolední čtení o víkendech nebo připravuje prostory pro všechny
přednášky a kroužky organizované Leťánkem
pro děti i dospělé. Petra je pro nás dobrou
a laskavou duší, která oživuje poslání knihovny - tedy místo pro poznání a setkávání. Ještě
jednou, Petro, velmi Ti děkujeme!

Za všechny čtenáře Bára Tesařová

Autor

Název
Encyklopedie pohlavního života

Pigaillem, Henri, 1958

Lesk rodu Borgiů

Borská, Ilona, 1928-2007

Hanka v Paříži

Albright, Madeleine Korbel, 1937

Pražská zima

Bailey, Hilary, 1936

Paní Rochesterová

Vaculík, Ludvík, 1926

Stará dáma se baví

Balabán, Jan, 1961-2010

Zeptej se táty

Duras, Marguerite, 1914-1996

Milenec

Nosková, Věra, 1947

Obsazeno

Procházka, Jan, 1929-1971

Ucho

Townsend, Sue, 1946-2014

Tajný deník Adriana Molea

Ripley, Tim

Letecká válka v Iráku

Jackson, Robert, 1941

Neobjasněné záhady druhé sv. války

Hoyt, Edwin Palmer, 1923-2005

Andělé smrti

Hons, Josef, 1907-2001

Velké mosty světa

Dugasová, Aurélia

Babiččiny bylinky

Rubínková, Veronika, 1980

Šumava tajemná

Česal, Aleš, 1976

Utajené dějiny Čech

Česal, Aleš, 1976

Toulky českým tajemnem. Sv. 1 díl

Česal, Aleš, 1976

Utajené dějiny Čech II

Novák, Jan A., 1951

Záhadné vynálezy

Kuchař, Jiří, 1960

Praha esoterická

Vokolek, Václav, 1947

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko

Poe, Edgar Allan, 1809-1849

Předčasný pohřeb a jiné povídky

Nové knížky v letovské knihovně

knihovna

Horníček, Miroslav, 1918-2003

Chvála pohybu

Box, C. J.

Policejní nebe

Grisham, John, 1955

Lobbista

Francis, Dick, 1920-2010

Hurikán

Crais, Robert, 1953

Anděl zkázy

Brown, Dan, 1964

Šifra mistra Leonarda

Connelly, Michael, 1956

Vyhlídka

Archer, Jeffrey, 1940

Klamný dojem

Gross, Andrew

Modrá zóna

Evans, Nicholas, 1950

Hrdinové ohně

Harris, Robert - Connelly, Michael
- Rice, Luanne - Lehane, Dennis

Pompeje - Horká linka - Letní svit - V pasti

Hoag, Tami, 1959

Hříchy noci

Wagnerová, Magdalena

Hlupýš

Šrut, Pavel, 1940

Verunka a kokosový dědek

Pohanková, Jana, 1944

Červený panáček

Černá, Olga, 1964

Kouzelná baterka

Macourek, Miloš, 1926-2002

Neptunovo vítězství a podvedený kouzelník

Macourek, Miloš, 1926-2002

Černý pirát a Darwinova opice

Cendrars, Blaise, 1887-1961

Malé černé pohádky pro nebojácné děti

Collins, Joan, 1933

Zatraceně slavná

Caldwell, Ian, 1976

Pravidlo čtyř

Eggers, Dave, 1973

Hologram pro krále

Jansa, Pavel, 1942

Nejlepším se neodpouští

Schlogel, Gilbert, 1932

Knížata krve

Novotný, David Jan, 1947

Strážní andělé

Oufkir, Malika, 1953

Vězeňkyně

Klimek, Hynek, 1945

Hadí příkop

Bauer, Jan, 1945

Holka na zabití

Ende, Michael, 1929-1995

Děvčátko Momo a ukradený čas

Borská, Ilona, 1928-2007

Komu zlatá brusle

Kinney, Jeff, 1971

Deník malého poseroutky

Kinney, Jeff, 1971

Deník malého poseroutky. 7, Páté kolo u vozu

Kinney, Jeff, 1971

Deník malého poseroutky : fakt smůla

Jonsson, Runer, 1916-2006

Viking Vike

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Flanagan, John, 1944

Hraničářův učeň

Nesbo, Jo, 1960

Červenka

Nesbo, Jo, 1960

Přízrak

Irving, John, 1942

V jedné osobě

Murakami, Haruki, 1949

Kronika ptáčka na klíček
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posvícení

Slunečné počasí přilákalo na posvícení        do L

T

akové posvícení si budeme dlouho připomínat – netradičně teplé a slunečné počasí, slavnostní otevření kruhového objezdu za účasti vysoce postavených osob (nejvyšší byl kejklíř PET), vtipný a pohotový moderátor i výběr skvělých kapel a nepodceněná příprava nejmenších dětí z MŠ, Leťánku i školinky Nona. Obec Lety pořádala
tradiční svatomartinské posvícení již počtrnácté.

V pravé poledne byly zahájeny trhy, které
byly bohatší než obvykle. Prodávaly se trdelníky, sýry, palačinky, zabijačkové pochoutky,
grilovaná žebra, posvícenské koláče, kremrole a jiné dobroty, samozřejmostí byla nabídka svatomartinského vína. Pozdě odpoledne
a večer přišel vhod hlavně svařák či griotka
na zahřátí. Kromě jídla a pití také hračky,
kameny a svícny, svíčky i keramika.
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.
Z návsi byl před druhou hodinou odpolední vypraven průvod vedený kejklířem PETEM,
který měl ze své výšky téměř třech metrů
přehled o tom, že se v dálce mihl i Martin na
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bílém koni, který nakonec Lety projel velmi
rychle, takže doufáme, že nás zima ani letos
množstvím sněhu příliš nepotrápí. Krátce po
druhé byl slavnostně za účasti zástupců krajského úřadu, ing. Jiřího Peřiny i pana ing. Olivy z Regionálního operačního programu, také
pana stavbyvedoucího firmy Strabag, která
stavbu realizovala, pana ing. Milana Plachého,
i stavebního dozoru ing. Jakuba Vyhnálka, kterému patří velký dík, slavnostně otevřen kruhový objezd. Prvním, kdo projel přestřiženou
páskou byl téměř v klusu Martin na koni.
Po vystoupení skupiny Třehusk následovalo vystoupení tanečního kroužku MŠ Lety,
školinky Nona a Leťánku. Všichni si vysloužili srdečný aplaus. Oceněna svými čtenáři
byla paní knihovnice Petra Flasarová, která
se vzorně stará o letovskou knihovnu. Naše
knihovna se stala letos knihovnou roku Středočeského kraje.

www.obeclety.cz

posvícení

        do Let přes tisíc návštěvníků!

Z pódia jsme nechtěli pustit výborný Brass Band. Ze Všeradic přijela taneční skupina
Rakovník. Jejich vystoupení bylo velmi příjemným zpestřením celého programu. Třešničkou na celém odpoledni byla kapela Harry
Band, na nichž si publikoum vyžádalo nejeden přídavek.
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 a závody na konících.
Stačili jsme vyhlásit výsledky o nejpovedenější obrázek Berounky v Letech (hlavní cenu
– tablet - si odnesla Ella Ward). Všechny obrázky
i fotografie však byly krásné a návštěvníci si je
mohli prohlédnout přímo na návsi. Tradičně
velké veselí vzbudilo prokousávání se obrovským koláčem, které proběhlo hned ve třech
kategoriích - malé, větší a největší děti! Dospělí
soutěžili v rychlosti spořádání jitrnice.
Na závěr programu letošního posvícení
vyšel v 17 hodin z návsi lampionový průvod
s cílem najít poklad svatého Martina jenž
uspořádal Spolek rodičů při MŠ Lety.

Co říci na závěr?
Za úspěchem letošního posvícení stojí jednak velká a obětavá práce všech pracovníků
letovského obecního úřadu a našich zastupitelů, ale také nadšení a nápady paní učitelek
letovské mateřské školy, školinky Nony, Veroniky Kunové z Leťánku, osazenstva školinky
Nona, moderátora Oldy Burdy a pomoc dalších, kteří se na zdárném průběhu podíleli.
Za to všem patří dík. Děkuji!

starostka Barbora Tesařová

www.obeclety.cz
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základní škola Dobřichovice

Nová budova ZŠ Dobřichovice

P

oslední prázdninový den proběhlo slavnostní otevření nové základní školy v ulici
5. května v Dobřichovicích. Po 16 měsících se učitelé, místní žáci, ale i početná skupina dojíždějících školáků dočkali moderních prostor s novými třídami, kabinety, zázemím pro relaxaci i výuku. A konečně se vyřešil problém s kritickým nedostatkem míst
ve školních lavicích. Novostavba základní školy vyrostla na místě starého křídla dosavadní školní budovy. Má asi čtyřikrát větší plochu, než byla původní rozloha části školy.
celková investice:
přes 60 mil. Kč
většinu hradily:
Dobřichovice
Lety poskytly:
8 mil. Kč
Karlík:
3 mil. Kč

Nachází se v ní 12 nových tříd, 5 kabinetů,
nová sborovna, zázemí pro vyučování i odpočinek. Dne otevřených dveří jedné z největších staveb v novodobé historii Dobřichovic
se zúčastnili nejen zástupci veřejného života
či realizátoři stavby, ale také občané města a okolních obcí. Všichni přítomní zhlédli časosběrný film o realizaci stavby. Vývoj
projektu v rámci doprovodného programu
ztvárnily formou výrazového tance dívky pod
vedením Hanky Tuháčkové. Znovu tak připomněly i nelehké okamžiky výstavby, například
když v úvodu realizace byla škola zaplavena
Berounkou.
Zazpíval také dětský sbor Chorus Angelus
a zahrálo trio fléten.
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Úspěchy žáků

L

etovský Ondra Kincl první v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti
v oboru matematika a statistika.

Žáci Gymnázia Oty Pavla v
Radotíně dosáhli v loňském
školním roce několika vynikajících umístění v celostátních
kolech odbornych soutěží.
První místo Ondřeje Kincla
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti
v oboru matematika a statistika a dále jeho velmi pěkné
25. – 26. umístění v celostátním kole matematické
olympiády, 3. místo Kristyny Lacigové v soutěži Frankofonie základních škol ČR
a 6. místo Elišky Bečkové v
soutěži Frankofonie středních
škol ČR svědčí o nadstandardní práci samotnych žáků

i jejich pedagogů. K vynikajícímu úspěchu naší školy v regionálním kole Hlavního města
Prahy olympiády z českého
jazyka přispěla 1. místem Iva
Oulická a 3. místem Kristyna
Lacigová, dále Dan Bartušek
2. místem v konverzační
soutěži z anglického jazyka.
Šachové družstvo ve složení
Ondřej Kincl, Petr Hřídel,
Tomáš Furst a Vojtěch Kramoliš obsadilo v šachovém turnaji
středních škol 2. Místo v Praze
a šestnácté v celé republice.
Tyto i další vysledky byly
zároveň vyhodnoceny programem Excelence středních škol a zařazeny tak mezi

nejlepší žákovské soutěžní
vysledky v ČR. Iva Oulická,
Kristyna Lacigová, Daniel Bartušek a Ondřej Kincl získali
navíc ocenění radní pro školství Hlavního města Prahy za
vynikající reprezentaci Prahy
v předmětovych soutěžích.
K vyše uvedenym nadstandardním vysledkům přispěli
i letošní maturující žáci vynikajícím průměrným prospěchem 1,85. Téměř polovina
žáků odmaturovala s vyznamenáním (21 z 53).
Gratulujeme všem výše
uvedeným studentům!
RNDr. Jana Hrkalová,
ředitelka Gymnázia Oty Pavla

Termíny kulturních akcí
do konce roku 2014
l Stříbrná adventní neděle u kapličky s jarmarkem
neděle 14. 12. 2014 od 13.45 hod., náves

Termíny akcí 2015 v Letech
l Masopust 2015
sobota 21. 2. 2015 od 13.45 hod., náves

l Máje
sobota 16. 5. 2015 od 12 hod., náves

l Květinkový ples
l Martinské posvícení
sobota 28. 3. 2015 od 20:00 hod., sál U Kafků sobota 7. 11. 2015 od 12 hod., náves
l Transbrdy maraton
sobota 25. 4. 2014, od 9:00 hod., nábřeží
l Pohádkový les
pátek 1. 5. 2014 od 13 hod., údolí V Líbří

l Stříbrná adventní neděle
u kapličky s jarmarkem
neděle 13. 12. 2015 od 13.45 hod., náves

www.obeclety.cz
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rc leťánek

Netradiční tvořivý jarmark

V sobotu 22. listopadu hostil pivotel
MMX netradiční tvořivý jarmark. Své
výtvory zde představili lidé z letovského
okolí. Inspirace k Vánocům byla nemalá. Každý z nich měl ještě jako bonus
připravenou tvořivou dílnu pro děti
a i dospělí si přišli na své. Děti si mohly
vyzkoušet práci s keramickou hlínou,
papírem a s pomocí samolepek vytvořit
například pěkný hrneček. Své výrobky si
odnesly domů a určitě tak vznikly krásné dárky k Vánocům třeba pro babičku.
Atmosféra byla příjemná s nádechem
Vánoc a děti tvoření ohromně bavilo.
Děkujeme všem účastníkům jarmarku
a hlavně Vendule Třískové a Petře Vaňkové za organizaci této pěkné akce.
Přejeme krásné Vánoce a v novém
roce se budeme těšit na viděnou.
Tým RC Leťánek
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vítání občánků

Vítání občánků

V

sobotu 1.11. proběhlo další z řady vítání občánků v Letech. Obec tentokrát přivítala 8 nejmenších dětí. Chvíle věnované vítání občánků jsou pro obyvatele obce
důležité především v tom, abychom se navzájem seznámili.

Mnoho mladých obyvatel obce totiž celkem 30 dětí narozených od 1. 11. 2013 do
pochází z různých koutů republiky. A protože 31. 8. 2014. Děkuji všem, kteří se na naší slavnaši obec, jež nás spojuje svou lokalitou, tvo- nosti pro nejmenší podílejí.
říme my všichni její lidé a naše vazby, které si

Barbora Tesařová, starostka
mezi sebou vytváříme, je potřeba vypěstovat
si lásku a k úctu k místu, kde si budujeme své
domovy.  Láska a úcta k místu a jeho lidem
jsou dva klíče k tomu, aby obec mohla žít
spokojeným životem. A tyto dva klíče máme
naštěstí v obecním znaku. Proto děti od obce
Lety dostávají pamětní mince s letovským
znakem a charakteristickou kapličkou na
návsi. Maminky si i dnes odnášely kytici květů
a tatínkové lahev výborného vína s letovským
znakem. Děti z mateřské školy si připravily
básničky i ukolébavky a předaly rodičům přání s gratulací k narození jejich děťátka.
Příjemnou atmosféru celé akce vykouzlily
dvě instrumentalistky - na altovou flétnu hrála
Iva Lokajíčková a na theorbu - basovou barokní 14-strunnou loutnu - Cataline Šafařík.
Letos obec Lety pozvala na vítání občánků

www.obeclety.cz
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zprávy z obce

Oprava povrchů na hlavních
komunikacích v Letech končí

V

těchto dnech se konečně dostaly veškeré práce na výstavbě kruhového objezdu
a opravy na hlavních komunikacích do finále a můžeme si užít hladkého a tiššího
průjezdu obcí.
Za dobu výstavby, která
probíhala podle harmonogramu a bez zpoždění, jsme
zažili nejedno zklamání z chování řidičů. Nejen, že někteří
nebyli schopni respektovat
dopravní značení, ale jejich
hrubé vyjadřování na adresu
pracovníků stavby nebo obce
se opravdu za slušné nedá
považovat. Agresivní jízda
některých řidičů v obci způsobila řadu problémů s kvalitou objízdných komunikací,
ohrožovala chodce i ostatní
řidiče, znemožňovala průjezd
školních autobusů.
Přitom délka oprav byla
z technologického hlediska
zkrácena na minimum, stavba
nejkritičtějších míst probíhala vždy o víkendech, aby se
zprůjezdnily etapy na všední
dny... Obec přišla díky vandalům o mnoho dopravních značek, jejichž pořizovací cena se
počítá na tisíce korun.
Občané naši i ostatních

obcí mají nárok na kvalitu
komunikací, ale to, když je třeba strpět diskonfort počítaný
na dny, pak zde narazíme na
agresivní nevoli a vulgaritu.
Za sebe mohu jen poděkovat místním občanům, kteří

strpěli neférové jednání řidičů
z okolních obcí a Letům
pomohli a pomáhají odstraňovat následky hrubého porušování základních lidských pravidel. 
Barbora Tesařová,

starostka

Info ke kruhovému objezdu:
n průměr: 27 m n průměr osázeného prstence: 10 m (cedr, jalovce,
na jaře vykvetou cibuloviny, kámen
- křemenec z oblasti Kanady, vykopaný při pokládce kanalizace)
n kostky fabionu: 2 m n výška
fabionu: 0, 7 m n pojízdné pruhy 6,5 m n opravený úsek mezi
mostem a KO: 550 m n opravený
úsek mezi KO a Dobřichovicemi:
750 m n opravený úsek ve směru
na Karlštejn: 550 m
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Z rodinného centra Leťánek

O

d září jsme tu zase pro vás a vaše děti. Najdete u nás nejen pravidelný program,
ale i zajímavé akce, přednášky a kurzy. Od října se pravidelně každé úterý od 8:45
koná kurz MOZKOVÝ JOGGING pro začátečníky (aneb trénování paměti). Jestli máte
zájem zúčastnit se dalšího kurzu, je třeba se přihlásit na info@letanek.cz.
n Pravidelný program začíná v pondělí od
15:00 Angličtinou pro děti ve věku 4 – 7 let
a pokračuje odpoledne v 16:50 Divadelním
souborem. Úterky jsou věnovány hudební škole YAMAHA – od 9:00 kurz Hrátky
s robátky (4 – 18 měsíců), od 10:00 První
krůčky k hudbě (1,5 – 4 roky) a od 15:00
Flétnovým dílničkám (od 3 let). Ve středu
si můžete užít společné chvíle se svým
miminkem od 9:00 na Říkankách a hrátkách
pro nejmenší (4 – 12 měsíců) nebo se svým
již větším mládětem od 10:00 na Batolatech
v akci (1,5 – 4 roky). Od 16:00 pak můžete
vyrazit na Hravé tvoření (dílnička pro děti
4 – 7 let). Čtvrtky obsadila od 9:30 Montessori pracovna (1 - 3 roky).
n Nezapomněli jsme ani na dospěláky.
Začínáme v pondělí od 19:00 Business English – komerční angličtinou. Pokračujeme
v úterý od 10:00 Angličtinou s individuálním přístupem. A končíme ve středu, kdy
od 9:30 začíná Německá konverzace.
n Podrobnější informace o našich aktivitách
najdete na stránkách www.letanek.cz nebo
n Každé pondělí od 9:30 do 11:30 je pro vás na facebooku www.facebook.com/letanek.
k dispozici DĚTSKÁ HERNA PRO VEŘEJ- Případné dotazy můžete posílat na e-mail:
NOST s možností hlídání vašeho dítěte. Stá- info@letanek.cz.
le také pokračujeme ve SBÍRCE VÍČEK pro
Těšíme se s vámi a vašimi dětmi
Kristýnku Kačabovou.
na viděnou!

HLEDÁME ÚTULNU pro hraní dětí a rodičů
Chtěli bychom vás požádat o pomoc při hledání nových prostor, abychom pro vás mohli vylepšit své služby. Hledáme místo pro dětské kroužky i „dospělácké“ kurzy, semináře,
společné tvoření, tanečky, občasná divadla nebo obyčejné hraní.  Potřebujeme větší místnost (aspoň 50 m2) s toaletou a ideálně kuchyňkou nebo kuchyňským koutem + 1-2 menší
místnost(i), které by šlo využít jako šatnu a skládek, hledáme místo v Letech a nebo nejbližším
dobře dostupném okolí, máme zájem o dlouhodobý pronájem za rozumnou cenu, který nám
umožní zůstat neziskovou organizací a zachovat kvalitní program pro naše i vaše děti, dospěláky i seniory. Víte o něčem? Kontaktujte nás na info@letanek.cz nebo na tel.: 722 218 499. 
ZA VŠECHNY NABÍDKY A TIPY DĚKUJEME!

www.obeclety.cz
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Brigáda na zahradě MŠ

N

ejlépe se dojde k poznání vlastním prožitkem. To mají na paměti učitelky i rodiče
v mateřské škole Lety. Proto jedna z prvních společných akcí MŠ a sdružení rodičů při školce měla za cíl připravit na zahradě pro nadcházející zahrádkářskou sezónu
dva záhony, kde si děti na jaře zasejí mrkev a ředkvičky, případně nějakou kedlubnu.

Mohou tak pozorovat, jak ze semínka rostou rostliny, jejichž plody pak snědí při svačině. A že nevyrostou jen tak, ale je třeba se o
rostlinky starat. A také zjistí, odkud se zelenina objevuje v obchodě a že její vypěstování
stojí nemalé úsilí.
Druhý záhon je určený pro voňavé bylinky,
převážně na čaj, který je osvěžující během horkých letních dnů. Na zahradě školky se v sobo-

tu 18.10. sešlo na tři desítky dospělých a spousta dětí, aby společně zahrádku připravili.
O občerstvení se postaraly paní kuchařky
MŠ i rodiče. O svačinu i horkou zelňačku byl po
odvedené práci velký zájem. Také počasí přálo,
nádherné babí léto (nebo babí podzim?) přidávalo na dobré náladě a energii všem, kdo
se brigády účastnili. Za obec Lety i MŠ velmi
děkuji za hojnou účast všem rodičům!  (bt)

Spolek při MŠ Lety
Rádi bychom oznámili, že rodiče a přátelé Mateřské školky
v Letech založili spolek, který má za svůj cíl podporovat činnost
školky v Letech. Naším hlavním cílem je školku podporovat z hlediska zájmových činností, finančně, materiálně a snažit se, aby děti
měly co nejlepší podmínky ve školce. Rádi bychom tímto oslovili
veškeré občany, kteří mají zájem a chuť se stát členy nebo partnery
Spolku s možností podpořit naši činnost při mateřské školce, aby se nám ozvali na e-mail
spolku: spolekmslety@volny.cz.

Za spolek:  Kateřina Kabilková, Jana Klimentová, Tereza Stubley
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Jak přišlo do letovské školky 
„babí léto...“

L

etošní podzim nás skutečně překvapuje dlouhým babím létem. A my se těšíme
z prosluněných vycházek po okolí, využíváme  cyklostezku  podél Berounky. Tam
je toho nejvíc k vidění! Děti ze třídy „Obláčky“ se vydaly na dlouhou vycházku až
k dobřichovickému zámku, se svačinou v přírodě a během celého dopoledne mohly děti pozorovat hlavní znaky podzimního dne – ráno mlha, chladno, sychravo...
v poledne vykoukne sluníčko, které má  odpoledne  sílu svítit a zahřívat nás. S přicházejícím večerem padá opět mlha a dny se krátí...
ježky. Tisknout na šátečky a otisky bramborových tiskátek, navléknout korálky z brambor
pro princeznu na bále, co poztrácela korále.
Zasoutěžit si na školní zahradě v bramborových disciplínách jako je házení, kutálení,
přenášení, třídění.
A za odměnu ochutnat brambory pečené,
co byly taky maštěné a brambory na loupačku, co potěšily nejen Kačku. Na závěr lze říci,
že podzim je v plném proudu a my využíváme
jeho barevnosti a rozmanitosti k poznávání
a objevování všeho nového kolem nás.
A doprovází nás písnička:

Naše malá „Sluníčka“ si zvykají na odloučení od rodičů, zahrály a namalovaly si známou
podzimní pohádku O veliké řepě, cestovaly
spolu s mašinkou do světa kamarádů, kde
se všichni mají rádi a pomáhají si. Zpívají si
o kosovi, co sedával v zahradě na hrušce a byl
při tom bos...
Obě třídy se naučily pojmenovat, poznat
podle hmatu, čichu i chuti některé známé
i méně známé druhy ovoce a zeleniny...třeba
se nám zatoulal mezi hrušky, jablka, pomeranče, švestky i cizokrajný fík.
Ve středu 8. října dostali rodiče, děti i paní
učitelky těžký úkol – připravit si zajímavý kostým na celodenní „bramborování ve školce“
Od rána se kutálely do školky velké i malé
bramborky a stihly toho za jeden den opravdu
moc: vyrobit bramborové babky, bramborové

Už přišel podzim barevný,
už přišel mezi nás,
žlutá, hnědá červená
barví svět zas a zas.
Dráček si létá v oblacích,
vidí tu nádheru,
listy ze stromů padají, vytvoří peřinu...

www.obeclety.cz

Jana Šalková Rozsypalová,
ředitelka MŠ Lety
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hasiči

HASIČI MAJÍ NOVÝ ČLUN

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností SDH Lety. Během letošního roku jsme
se svépomocí podíleli na vylepšení naší
techniky. Dále se nám povedlo vlastními
silami a finančními prostředky dokončit
kanalizační a vodovodní přípojku a dokončení sociálního zařízení ve zbrojnici. Touto
cestou bych rád poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám dokončit
rozdělanou práci. Velké díky patří hlavně
Obecnímu úřadu Lety.
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Rád bych Vám sdělil, že se nám povedlo v rámci krajské dotace a za spolupráce
Obecního úřadu Lety získat do naší techniky nový motorový člun značky ZODIAC.
Jsme za to velice rádi.
A závěrem, bych si Vám dovolil popřát
hodně štěstíčka, zdravíčka, osobní pohody
u rodinného krbu k nadcházejícím svátkům
Vánočním a do nového roku 2015 hodně
optimismu, radosti a žádné starosti, hodně
pevného zdraví a ať se všechno daří.

Jakub Šůra, velitel

www.obeclety.cz

NONA

NONA začala druhý rok

V

tomto školním roce jsme zavedli  novinku a začali jsme  přijímat děti již od 2 let.
Přivítali jsme mnoho nových roztomilých tváří. Naše rodinné prostředí dětem
napomohlo zvládnou adaptaci rychle a velmi dobře.

Chceme poděkovat paní Kárníkové, která nám
nabídla k užívání její dvorek, který je ve statku
hned naproti Noně. Dvorek užíváme v dopoledních i odpoledních hodinách, rychle jsme si ho
zabydlely a děti se tam těší. Velice se nám osvědčuje začátek týdne s hranou pohádkou, která děti
vtahuje do tématu týdne.
S dětmi jsme podnikly první výlet na Dýňovou
farmu, kde jim pan majitel vyprávěl co vše je zapotřebí, aby taková dýně vyrostla. Pohrály si s králíčky, nakrmily kozla, berana, slepičky a bloudily
v kukuřičném bludišti. Nakonec ochutnaly všichni
dýňovou polévku a každý dostal na rozloučenou
malou dýni.
Navštívili nás Hasiči a Sanitka. Děti se seznámily
s vnitřním vybavením sanitky, paní doktorka jim
vše ukázala a vysvětlila, že se nemají čeho bát.
Hasiči pak ukázali, co všechno mají ve velkém autě.
Děti si sedly do kabiny hasičského auta a odvážlivci
si vyzkoušely hasičskou helmu. Navštívil nás pejsek
Sorbon se svým pánem, který v Letech vypomáhal
během povodní v roce 2002. Ukázal dětem, jak
se mají k pejskům chovat, jak po nich uklízet a na
závěr dětem Sorbon ukázal, jak to umí s míčem.
Celý říjen a listopad děti pracovaly a tvořily s podzimním materiálem. Vyrobily krmítko pro ptáčky,
které máme na okně školinky a už začínají pozorovat
ptáčky, kteří přilétají zobat. Vyrobily si krásný podzimní věnec, který zdobí vchodové dveře do Nony.
Děti se ukázaly veřejnosti se svým vystoupením na
Svatomartinském posvícení v Letech na návsi.

Kroužky, jak pro malé děti,
tak pro ty školou povinné
n Módní tvorba - pod vedením
módní návrhářky Inky Valešové, jsme
pro velký zájem otevřeli další skupinku a to v úterý od 17:00 hod., kam se
můžou děti (10-15let) v průběhu roku
pořád přihlašovat.
n Malý kutil - do kroužku chodí děti
ve věku 4-7 let. Probíhá v úterý od 15:30
hod. Kutila vede fotograf a svobodný
umělec MgA. Jan Neubert.
n Hudební škola Yamaha - pro
rodiče s dětmi od 4 měsíců až 6 let. Probíhá v pátek od 9:00 hod. pod vedením
zkušené lektorky Daniely Čermákové.
n Výuku jazyků pro dospělé
a děti školou povinné - Spolupracujeme s agenturou SAGESA, která
nám poskytuje zkušené lektory. Probíhá individuální výuka, kterou lze zahájit během celého roku. Nabízíme zimní
skupinovou výuku Anglického jazyka.
Výuka začne v průběhu ledna a bude
vždy ve středu pro věčné začátečníky
od 17 hod. a pokročilé od 18 hod.
Zveme vás k našemu NONA stánku
na vánoční trhy v Letech dne 14.12.
a přejeme Vám příjemné prožití
adventního času.

www.obeclety.cz
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fk lety

FOTBALOVÝ KLUB LETY

D

nešní doba nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel pryč
je doba, kdy jsme na každém plácku viděli spoustu spontánně si hrajících dětí,
pro které byl sport a pohyb hlavní náplní jejich volného času. Stále častěji naše děti
sedávají u počítačů, tabletů, herních konzolí, televizí, případně bezcílně se potulují
a těžko hledají zábavu a naplnění. Díky těmto sociálním změnám se čím dál častěji
setkáváme u dětí s civilizačními chorobami a problémy, jako je obezita, kouření, nejhorším případě i drogy.
Nadváhu má každé šesté dítě mezi 11 a 15
lety. Právě v tomto věku se rozhoduje, zda
bude v dospělosti zdravé. Obezita je přímá
cesta k cukrovce a dalším těžkým nemocem.
Děti v tomto věku místo sportu tráví hodiny
u počítače či televize. A tloustnou. Pokud se
nezačnou hýbat, s velkou pravděpodobností se nevyhnou diabetu. Jinými slovy – líný
puberťák rovná se budoucí diabetik. Vyplývá
to ze studie auditorské a poradenské společnosti KPMG. Vedle zdravotních komplikací vypočítává studie ekonomické dopady
nezdravého životního stylu, respektive úspory při jeho změně. A navrhuje investovat do
sportování dětí a mládeže.
Více pohybu a sportu přinese i další efekty, autoři zmiňují prevenci nemocí dýchacího ústrojí, celkovou obranyschopnost nebo
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počet onkologických onemocnění. 275 miliónů korun ročně vydaných na přímou podporu klubů, sportovců a jejich trenérů se vrátí
v podobě zvýšení sportujících o 100 tisíc, ubude 5.200 nemocných, úspora výdajů na léčení
těchto lidí pak dosáhne 697 milionů korun.
FK Lety si klade mimo jiné za cíl výchovu
a sportování dětí. Pokud děti budou sportovat, zbude jim méně času na vysedávání před
obrazovkou a na nejrůznější lákadla dnešní
doby. Přitom v naší vesnici a v okolí je 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.
V měsíci září 2014 proběhl po celé České
republice další „Měsíc náborů“ mladých fotbalistů a fotbalistek ve spolupráci s projek-
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fk lety

tem Můj první gól, Fotbalovou asociací České
republiky, Českou televizí, kluby Synot ligy,
Fotbalové Národní ligy a krajskými a okresními
fotbalovými svazy. Rodiče měli a mají i nadále
jedinečnou šanci přihlásit své dítě do jakéhokoli fotbalového klubu ve svém okolí a zaregistrovat ho jako člena FAČR. Rádi nové zájemce
o fotbal v našem klubu uvítáme! Bližší informace jsou na našem webu www.fklety.net.
FK Lety má nejširší mládežnickou základnu po celém okrese Praha-západ, srovnatelný s námi je jen FC Jílové, který reprezentuje město s cca 4.500 obyvateli. Jsme velmi
vděčni za odváděnou mravenčí práci všem
nadšencům, kteří bez nároku na jakýkoliv
honorář se věnují dětem a mládeži, za což jim
patří velký obdiv a dík. Zůstává otázkou, zda
jsme schopni dlouhodobě tak velké množství
dětí a mládeže finančně zvládnout, náklady
na udržování dvou hřišť, kabin a zázemí je
finančně velmi náročné a bez pomoci sponzorů nemohli bychom si dovolit tak širokou
základnu. Našim dlouhodobým cílem je
rekonstrukce stávajících kabin, které byly
postaveny již v 60. letech minulého století.
Tato investice není možná bez spolupráce
s obcí a dalších orgánů státní správy.

Chtěl bych poděkovat obci Lety za pomoc
při údržbě areálu, nedávné výměně laviček
u hřiště a též za finanční podporu ve výši
10.000,- Kč.
Držte všem našim týmům palce, abychom
příští rok v červnu mohli konstatovat, že letovský fotbal dobře reprezentuje nejen fotbalový
klub, ale i celou obec ve Středočeském kraji.

Jiří Kárník

více na http://fklety.net/

www.obeclety.cz
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transBrdy

Na nejlepší cyklisty čekala
soška Fabiána

J

ubilejní desátý ročník závodu horských kol Winter TransBrdy odstartoval v sobotu
15. listopadu na návsi v Letech. Proti jarnímu hemžení na Kole pro život bylo sice
méně živo, ale vládla pohodová atmosféra a nehrozila nějaká větší strkanice na trati.
Zúčastnili se mimo jiné závodníci z Francie, Německa, Slovenska, Kazachstánu a Mexika. Počasí závodníkům přálo, trať vedoucí po brdských Hřebenech byla suchá, jen na
pár místech pozlobilo spadané listí. Zdravotníci byli tentokrát bez práce - žádné vážné
zranění nikoho z účastníků nepostihlo.
Vítězství v mužské kategorii vybojoval již po třetí Jan
Škarnitzl, který čtyřicetičtyřkilometrovou trať zvládl v čase
1:37:52, což je nejrychlejší čas v desetileté historii podzimní
klasiky WTB. Mezi ženami se z vítězství již po čtvrté radovala
bezkonkurenční Jitka Škarnitzlová, která trať ujela za 1:59:26.
Třetí místo v kategorii a celkově čtvrtá byla řevnická Klára
Macourková z místního teamu Brcykl. Vítězové dostali originální výroční cenu - sošku mýtického strážce Brd, dobrého
ducha brdského lesa Fabiána, kterou vytvořila řevnická designérka Irena Staňková. Favorité Kristián Hynek a Jiří Hudeček
ml. závod absolvovali ve „vycházkovém“ tempu, nezávodili,
aby přenechali přední místa dalším cyklistům. V cíli čekalo
tradiční občerstvení závěru bikerské sezony - domácí specialitky v podobě buřtů, tlačenky, sekané a guláše, pivo a griotka. Není nad to, takhle parádně uzavřít bikovou sezónu.
Zimní Brdy jsou kultovním závodem a jen doufám, že tradice
bude pokračovat!Text a foto Ludmila HŮLOVÁ, Lety
Výsledky muži:
1. Jan Škarnitzl (Sram Rubena Trek) 
2. Michal Bubílek (Kellys Bike Ranch) 
3. Jan Vastl (Česká spořielna Specialized junior) 
4. Tomáš Jakeš (Český Krumlov) 
5. Jiří Křivánek (Znojmo) 

1:37:52
+0:12
+5:48
+6:09
+6:18

Výsledky ženy:
1. Jitka Škarnitzlová (Giant Cycling Point) 
2. Natalie Šmejkalová (UGO Allivictus ) 
3. Zuzana Krchová (Koustyle.cz) 
4. Klára Macourková (Brcykl) 
5. Hana Kadlecová (Metrostav) 
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1:59:26
+10:13
+23:17
+29:52
+30:13
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Z letovského Sokola

N

ejvětší akcí Sokola Lety v roce 2014 byl projekt revitalizace sportoviště. Na jaře
2014 se podařilo získat na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS Karlštejnsko, o. s. a RO SZIF Praha – program rozvoje venkova dotaci na projekt „Revitalizace sportoviště Sokol Lety“ ve výši 336.252,- Kč. Celkové náklady byly 374.000,- Kč.
Z této dotace byl zrekonstruován stávající volejbalový a nohejbalový kurt a oplocení okolo stávajícího tenisového kurtu. Z kurtů se stal jeden tenisový kurt na čtyřhru
a jeden multifunkční, na kterém je možné hrát volejbal, nohejbal a dvouhra tenisu.
V současné době má tedy Sokol Lety dva plnohodnotné antukové tenisové kurty s pevnými lajnami a jeden antukový multifunkční, který je třeba lajnovat podle potřeby
a sportu, který na něm chcete provozovat. Práce prováděla firma SIBERA SYSTEM s.r.o.
Rád bych touto cestou
poděkoval všem sponzorům,
dárcům, členům, kteří svou
prací nebo finančními prostředky pomohli s revitalizací
sportoviště. Jmenovitě bych
chtěl poděkovat Ing. Josefu
Cmíralovi, který má největší podíl na získání dotace,
Pavlovi Kvasničkovi a Pavlovi
Václavkovi, kteří zajišťovali
dohled nad prováděnými pracemi, firmě P & M bau, s.r.o.
(Petra Čáslavská a Milan Bábela), která zajišťovala přípravné
práce a firmě S-PROJEKT PRAHA, s.r.o. Současně bych rád
poděkoval i Obci Lety za podporu našeho spolku a finanční grant, který nám pomohl
uhradit spoluúčast na dotaci.

www.obeclety.cz
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Tenis
Revitalizace a rozšíření počtu tenisových
kurtů inicioval hlavně tenisový oddíl. Již několik let se pravidelně zúčastňujeme soutěže smíšených družstev dospělých českého tenisového svazu, kde je podmínkou pro účast potřeba
alespoň dvou tenisových kurtů. Pokud oddíl
nedisponuje potřebným počtem kurtů, může
mistrovská utkání odehrát na jiných pronajatých kurtech. Tenisový oddíl se v posledních
letech velmi rozšířil a v tenisové sezoně 2014
měl tenisový oddíl 43 dospělých a 42 dětských členů. Iniciativa k účasti v soutěži vzešla
ze samotných hráčů. V posledních letech se
soutěž odehrávala v areálu LTC Řevnice. Vzhledem k vysokému počtu tenisových nadšenců,
rozhodl se tenisový oddíl postavit v tomto
roce dvě družstva. Soutěž se hraje v květnu
a červnu. V letošním roce se mistrovská utkání
hrála částečně v areálu Sokola Lety a částečně
v areálu Sportclubu Řevnice. Od příštího roku
už budeme hrát na vlastních kurtech v Letech.
Vzhledem k revitalizaci, která probíhala
v letních měsících, nebylo možné pořádat
již tradiční tenisové turnaje pro dospělé. Ale
po dokončení prací se dostalo i na turnaje.
U příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaných kurtů se konal turnaj smíšených
dvojic Letovská smeč a následně i turnaj
mužů v singlech Letovský kanár. Obou tur-
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najů se zúčastnili i hráči z Prahy a okolních
obcí. V příštím roce budeme v pořádání turnajů pokračovat a budeme je hrát již na dvou,
resp. třech kurtech.
Současně se soutěží dospělých probíhají i soutěže dětí. I v letošním roce se bratři Václavkovi pilně věnovali práci s dětmi
a výsledkem jejich snažení bylo postavení
3 žákovských družstev. Konkrétně 1 družstvo
mladšího žactva (10-12 let), 1 družstvo Babytenistů (8-9 let) a 1 družstvo Minitenistů
(6-7 let). Ti nejlepší se zúčastňují i oficiálních
turnajů řízených ČTS.
Kromě trenérské činnosti naši trenéři pořádají i dětské turnaje a soustředění, kterých se
zúčastnilo přes 30 dětí z Letů a blízkého okolí.
Pro děti je připravena řada aktivit. Kromě
tenisových tréninků se děti mohou zúčastnit
nadstavbových akcí, jako jsou tenisová soustředění, campy, soutěže družstev, …
Letošní tenisová sezóna byla relativně
dlouhá a trvala do konce října. V současné
době čekáme až se ochladí a opadne všechno listí, abychom mohli uspořádat podzimní
brigádu.
Prioritou oddílu není jen závodní činnost,
ale hlavně sportovní rozvoj členů v oblasti
tenisu. A proto je v oddíle vítán každý, kdo si
chce zahrát tenis na jakékoliv úrovni.

www.obeclety.cz
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Cvičení pro předškoláky

Stolní tenis

Už třetím rokem v Sokole Lety probíhá
hojně navštěvované „Cvičení pro předškoláky“, určené pro všechny děti (bez rodičů)
od přibližně 3 do 6 let. Protože nejde o žádný kondiční trénink, ale hravé cvičení, může
se ho zúčastnit kdokoliv, kdo se rád hýbe,
zvládne to opravdu každé dítě. Malí cvičenci
se nenásilně seznámí se základy různých her
a sportů, naučí se spolupracovat s kamarády
ve dvojicích i větších skupinách, poznají, jaké
Sálový fotbálek
to je vyhrát, ale i prohrát.
Díky hojné účasti se nám podařilo poříKaždý pátek od 19 hodin si muži mohou
dit nové cvičební prvky – můžete se těšit
přijít zahrát sálový fotbálek.
na hokejky, míčky, duhový padák, prolézací most, překážky a spoustu dalších. Pokud
Sauna
nám přeje počasí, cvičíme venku – vyzkouJako každý rok, je i letos od října do dub- šíte si například orientační běh, šplh po
na v provozu sauna. Vždy v sobotu od 15-18 „skále“, běh z a do vrchu nebo skok do dálky.
hodin pro ženy a od 18-22 hodin pro muže.
Na konci každé lekce čeká děti malá odměna, pro neposluchy máme i trestnou lavici!
Cvičení nejen pro seniory
Přijďte si vyzkoušet, že i pohyb může být
a cvičení rodiče a děti
legrace! Cvičení probíhá každé úterý od
16 do 17 hodin.
Sokol Lety a klub Haniel pořádá v sokolovně
pravidelné cvičení pro širokou veřejnost. Každé Kurzy sebeobrany
úterý od 11:15 hodin probíhá cvičení nejen pro
Sokol Lety pořádá i kurzy sebeobrany.
seniory – cvičení vhodné pro každý věk a kondici i pro těhotné. Cvičení se skládá z různých Cvičení probíhají ve čtvrtek od 17 do 18
energetických cvičení (jako např. Elixír mládí hodin pro děti A a děti přípravka. Dorost
Čínských císařů – Chuej čchun kung – návrat a dospělí mají cvičení také ve čtvrtek
jara, Zhineng qi gong apod.) a SM systému Dr. od 18 do 19:30 hodin a navíc v neděli od
Smíška. Z energetických cvičení jsou vybírána 18 do 19:30 hodin. Vzhledem k vzrůstajícíta pohybově nenáročná, zato velice prospěšná mu zájmu o cvičení bychom chtěli přidat
pro zdraví a vitalitu. SM systém je jednoduché ještě čtvrtek od 16 do 17 hodin pro děti
cvičení s gumami, které obnovuje a udržuje přípravka a v neděli od 17 do 18 hodin
funkční spirální systém páteře, podporuje správ- děti A. Kurzy vede trenér Petr Vlasák 2. Dan
Karate (trenér II. třídy), asistent Lukáš Calda
né držení těla a odstraňuje tudíž bolesti zad.
3.
kyu Karate a semináře Juda Marek Motlíček
Cvičení Rodiče a děti probíhá každé úterý
3.
Dan Judo (trenér II. třídy).
od 10-11 hodin pro děti od 1 do 3 let a ve středu
od 16-17 hodin pro děti od 3 do 6 let. Každou Posilovna
středu od 17 hodin cvičíme Čchisungdance a Pilates pro školačky i školáky. Cvičení se skládá z růzV sokolovně je možné využívat i posilovnu.
ných energetických cvičení (jako např. Elixír mládí
Vidíte, že v letovské sokolovně si svůj sport
Čínských císařů – Chuej čchun kung – návrat jara, a zábavu vybere opravdu každý. Proto nevájóga apod.), orientálních tanců a Pilates.
hejte a přijďte sami nebo s dětmi si jen tak
Bližší informace naleznete na stránkách zacvičit nebo se zúčastnit nějakého turnaje.
www.haniel.estranky.cz.

Bohumil Tesař
Sokol Lety ale není jen tenis. Máme i úspěšný oddíl stolního tenisu. I stolní tenisté hrají
soutěž a mají 4 družstva. Rád bych Vás touto
cestou pozval na již tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise, kterého se mohou zúčastnit
všichni nadšenci stolního tenisu, ne jen soutěžní hráči. Proto všichni, kdo máte chuť si
zahrát, přijďte 26. 12. 2014 do letovské sokolovny na vánoční turnaj.
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Ohlédnutí za letošním rokem 2014

D

o konce letošního roku sice zbývá ještě pár týdnů, ale my jsme se už začali zabývat jeho hodnocením. Časopis Letovák se stal občasníkem a protože je málo času
a prostoru na jeho pravidelné vydávání tak, aby bylo více jeho čísel za rok, stal se víceméně tak trochu almanachem.

A proč ohlédnutí? Protože v posledním
čísle časopisu jsme v našem článku hovořili
o plánech všech událostí, které nás v tomto
roce čekaly a nyní máme kromě jedné všechny vlastně za sebou. A ta poslední jmenovaná bude už určitě také za námi v době, kdy
budete číst tyto naše řádky.
Tolik tedy obšírný úvod dnešního „psího“
povídání… A jaké že to letos tedy bylo? Bylo
toho hodně, bylo to super a my můžeme s klidem říci, že jsme rádi, že budeme moci chvíli
přes zimu trochu odpočívat …
Letos jsme uspořádali opět dva závody.
Jeden jarní, který se konal začátkem května
a byl to již jeho 15. ročník. Závodu se zúčastnilo celkem 22 závodníků. Trochu nás zlobilo
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počasí, které se změnilo těsně před závodem
a vypadalo velmi tristně. Lijáky si sice oproti předpovědi meteorologů trochu pospíšili,
takže jsme moc nezmokli, zato jsme pěkně
vymrzli. Naštěstí to skoro nikomu nevadilo,
protože my pejskaři jsme asi blázni a jsme na
„psí“ počasí zvyklí. Psům chladnější počasí
nevadí vůbec, ba naopak, jsou aktivnější, no
a my, lidi, jsme se zahřáli v klubovně, kde bylo
teploučko a dali jsme si dobré jídlo v kantýně
s dobrým teplým čajem nebo kávičkou. Závod
se moc povedl, všichni dostali spoustu cen
a závod chválili, takže jsme měli dobrý pocit.
Druhý závod se konal 27. září, byl to závod
obranářský a byl to jeho již 7. ročník. Zazávodit si přijelo celkem 31 závodníků v celkem
šesti kategoriích. Velkou radost mi udělalo
to, že 21 závodníků bylo z našeho klubu, což
je dosavadní rekord. Počasí tentokrát vyšlo,
zářijové babí léto nás nezklamalo, odpoledne
to bylo dokonce na trička s krátkým rukávem.
Závod se moc povedl, byla super atmosféra
a všem závodníkům se u nás líbilo.
Kromě dvou závodů jsme letos udělali sedmery zkoušky z výkonu. Některé byly obsazeny více, některé méně a stejně tak to bylo
i s úspěchy, občas bylo úspěchů více, sem
tam se dařilo méně. Ale tak to v životě chodí, že ne vždy všechno vyjde tak, jak bychom
chtěli. Jedno bylo však pro všechny zkoušky
společné, a to příjemná atmosféra a vzájemná pomoc mezi účastníky zkoušek při výkonech.
V červnu jsme uspořádali ukázky výcviku pro děti z letovských mateřských školek.
Počasí bylo akorát, a tak kromě ukázek, co se
dá všechno s pejsky nacvičit a předvést, jsme
na si závěr povídali s dětmi o pejscích, jejich
chování, na co si děti mají dávat pozor, jak
se mají k pejskům chovat. A největší úspěch
mělo samozřejmě mazlení s pejsky, hlazení
a drbání našich chlupáčů. Předvedli jsme tak
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všem, že dobře vychovaný a zvládnutý pes je
při správném chování lidiček (myšleno dětí
i dospělých) bezvadným kamarádem do
nepohody. Kromě červnové ukázky jsme společně s paní ředitelkou z letovské mateřské
školky plánovali ještě jednu ukázku, tentokrát pro mnohem více dětí i ze školek z okolních obcí, avšak plánovanou akci na začátek
října nám překazilo deštivé počasí. Děti však
neošidíme a pozveme je zase příští rok na jaře
na náš cvičák.
Vzpomínkou se vrátíme na letošní léto,
které budiž pochváleno. Počasí v průběhu
letošního tábora, kdy jsme trávili naši čtrnáctidenní dovolenou, na přelomu července
a srpna, nemělo prakticky žádnou šmouhu
a chybu. Pravda, možná by nemusela být
taková vedra, ale což, teplo je pořád lepší,
než chladno a deštivo, kdy vlhko máte všude
a postupem času nemáte skoro nic suchého,
co byste si mohli obléknout. Dovolenou jsme
tedy trávili téměř celou v šortkách a tílku, což
jsme si náležitě užívali a kombinovali jsme to
s koupáním psů v místním rybníce a naším
koupáním v místním příjemném koupališti
pověstném svojí chladnou vodou. Tak letos
to vypadalo, že se aspoň trochu ohřála…

Dovolená utekla rychle. To se většinou
u příjemných věcí stává, že vám utečou tak
rychle, že máte pocit, že jste se nestačili ani
otočit. Návrat do „pracovního procesu“ nás
sice moc netěšil, ale taková je realita. A tak
zase „hurá“ do práce aneb jak já v legraci
říkávám svým psům, když ráno odcházím, že
někdo na ty granule konec konců vydělávat
přece musí…
Tak jako nám utekla rychle dovolená, utekly
i letní prázdniny. Na cvičák se vrátila štěňátka,
která nám přes prázdniny trochu povyrostla. Kromě „starých“ známých přibyla štěňátka nová, takže kromě případných deštivých
dnů je pravidelně každé nedělní odpoledne
plný cvičák psů a lidí, kteří doprovázejí svoje chlupaté miláčky na široko daleko velmi
oblíbené kurzy pro štěňátka. Občas není kam
se vrtnout, jak je plac plný divoce běhajících
a honících se malých a velkých chlupatých
koulí.
Kromě sportovních událostí a pravidelných
nedělních kurzů pro štěňátka se na našem
cvičáku často trénuje, a to nejen poslušnost
a ovladatelnost, ale také atraktivní a zábavný
nácvik obrany. Zkrátka a dobře, na našem cvičáku je skoro pořád živo.

www.obeclety.cz
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Letošní rok byl nejen plný sportovních
akcí, ale kromě nich jsme uspořádali velikou oslavu, protože jsme už „dospělý“ klub,
neboť nám bylo letos celých dvacet let. Ano,
je to tak, náš klub byl založen v prosinci
roku 1994. To už stojí za to, udělat pořádnou
oslavu a užít si to. Oslavu jsme připravili na
sobotní odpoledne 20. září. Protože nás zase
zlobilo počasí, připravili jsme se, abychom
nezmokli a na zahrádce u klubovny jsme
postavili stany. Sešlo se nás přes třicet, přijeli
i pozvaní návštěvníci, pěkně jsme si popovídali a užili si dobrého jídla. Pochválit v této
souvislosti musím Martina Černého, který
griloval o sto šest a staral se o naše mlsné
jazýčky. Ostatně mnoho z vás čtenářů, kteří
občas projížděli Lety třeba na kole po cyklostezce, mohli jeho kulinářské umění ocenit a ochutnat jím vytvořené speciality na
fotbalovém hřišti skoro po celé léto, hlavně
o víkendech. Oslava se vydařila, rozdali jsme
pamětní listy a krásné sponzorem darované
skleněné vázy na památku všem, kteří na
oslavu dorazili. Dvacítku jsme tedy oslavili jak se patří a doufáme, že nás čeká ještě
spoustu dalších příjemně strávených let
s našimi chlupatými kamarády.
Za zmínku ještě určitě stojí, že někteří z nás
se letos zúčastnili dvakrát semináře k výcviku psů, kde byl lektorem pan Jaro Vnenčák
ze Slovenska, který patří již několik let mezi
reprezentanty Slovenska ve sportovní kynologii. Pro mě to byly perfektní dny plné nejen
spousty cenných informací a rad ohledně přípravy psů ve všech třech disciplínách (pachové práce, poslušnost a obrana), ale také příjemná atmosféra ze setkání lidí, kteří mají
stejného koníčka, jako my.
Jak se tak dívám nazpátek, myslím si, že
jsem se s vámi, čtenáři, podělila v kostce skoro o vše, co se v letošním roce u nás událo.
Pokud by vás zajímaly podrobnosti, zveme
vás na naši webovou stránku, která je nabitá informacemi, reportážemi, zajímavostmi
a také velkým množstvím fotografií, které
jsou mojí velkou zálibou. Adresa naší stránky
je www.kklety.cz . Kromě této stránky máme
už skoro dva roky profil na populární sociální
síti Facebook, kde jsou umístěny hlavně fotky
a odkazy na naše fotogalerie.
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Závěr mého povídání bude možná trochu
podobný začátku… I když tedy ještě pár dnů
potrvá, než začnou hodiny odbíjet půlnoc,
kdy skončí rok 2014 a začne další nový rok,
tentokrát 2015, snad můžeme naše ohlédnutí
uzavřít tím, že letošní rok byl plný úžasných
akcí a zážitků. Chtěla bych ještě poděkovat
všem, se kterými se pravidelně scházíme na
našem cvičáku a pořádáme společně sportovní i společenské akce, za pomoc při těchto
akcích, za pomoc při běžných výcvikových
dnech, za pomoc při běžných údržbových
pracích a hlavně za bezvadnou atmosféru,
která je v dnešní době plné chaosu, spěchu
a stresu pro nás oázou klidu.
Přejeme všem lidem krásné vánoce plné
klidu, pohody a odpočinku, všem pejskům
klidné dny a noci beze strachu ze střelby,
ohňostrojů a petard a do nového roku hlavně
pevné zdraví, a to jak lidem, tak i našim psím
kamarádům. 
PF 2015

Alena Vanžurová
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důležitá telefonní čísla
HASIČI

150

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

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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Výběrové řízení na místo

TAJEMNÍKA
Městského úřadu Dobřichovice
Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru
pracovnici nebo pracovníka na volné místo
tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní kvalifikační předpoklady:
• vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů,
znalost zákoníku práce, znalost správního řádu je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost
formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány
Lhůta pro podání přihlášky: do 19.12. 2014 do 12:00.
Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na internetových stránkách www.dobrichovice.cz
Bližší informace na telefonu číslo 257 712 182
e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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Nová kolekce
účesů Framesi
podzim/zima
2014
Harmonické kontrasty ve střihu,
výrazné kontrasty barev, velká
inspirace v umění a všestrannost
stylingu. Využití barvení technikou
REVERSO. Kombinace symetrických
obvodů a asymetrických objemů....

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

www.obeclety.cz
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Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vaši návštěvu.

Prodejna Hecht Lety s.r.o. nabízí kromě zahradní techniky a nářadí značky Hecht, také
Barvy – Laky - Lazury od ﬁrmy Crown a to i s možností namíchání různých odstínů
a barev dle Vašeho přání. Do nového sortimentu jsme také zařadili potřeby pro malíře,
železářské zboží, zahradní nábytek, agro produkty a další doplňky do Vašich domovů
a zahrad. V nabídce máme také již vánoční dekorace a dárky – pro děti accu autíčka
a nafukovací skákací hrady, pro tatínky hobby nářadí, pro maminky lehátka na relax
a mnohá další překvapení. Vystavujeme dárkové poukazy, platit můžete i platební kartou.

Servisujeme stroje všech značek

OTEVŘENO PRO VÁS: PO-SO 8-19

   

HECHT Lety s.r.o.
Karlická 456
252 29 Lety
tel.: 240 201 151
mail: lety@hecht.cz

Kontakt:

SUPER CENY!!!

nová nabídka zboží za zaváděcí

Nová silnice, nové parkoviště,

