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společenská rubrika, obsah
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících květnu až srpnu 2011 oslavili
svá životní jubilea
Marie Šůrová, Jiřina Lodrová,
Marta Formanová, Anežka Brázdová,
Hana Kafková, Radomír Vrána,
Antonín Svojsík, Božena Vanžurová.
Narodili se
Jan Květoň, Kryštof Sitenko,
Valerie Fialová, Veronika Nejedlá,
Daniel Stehlík, Sára Vopavová.
Navždy nás opustili
Jiřina Sojková, Libuše Poláčková, Jiří Kischer.
Čest jejich památce!

Uzávěrka jednotlivých čísel:
je stanovena k 10. dni
předchozího měsíce
před 1. 1., 1. 5., 1. 7., 1. 9.,
kdy Letovák vychází.
Vydává OÚ Lety.
Adresa vydavatele:
Lety, Na Návsi 160, 252 29
Dobřichovice, IČO: 241 393
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slovo starostky, info o územním plánu
Vážení spoluobčané,

v komunálních volbách na podzim 2010 jste mi vyjádřili velkou podporu počtem vašich hlasů, které mi umožnily vstup na naší radnici. Na veřejném zasedání 15. 12. 2011 jsem dostala
mandát od kolegů zastupitelů a stala jsem se starostkou. Tuto funkci vnímám jako velkou zodpovědnost vůči vám, občanům. Ráda bych vrátila do vašeho povědomí, že vedení obce a její
kroky a tedy naše práce je ve prospěch obce a jejích občanů.
Přejme si hodně sil a trpělivosti; pevně věřím, že se podaří zregulovat „divoký“ rozvoj výstavby
a dohnat chybějící infrastrukturu.
Společně si popřejme pevné zdraví a vše dobré v novém roce 2012.
Vaše starostka Jaroslava Rezková

Práce na územním plánu
V období od našeho zvolení do řad zastupitelů se mnoho událo. Mimo jiné jsme zahájili
změnu územního plánu pro takové žádosti,
které ležely na obci již pěkně dlouho.
Žádosti, které splnily podmínky této změny
a nedopadaly na změnu rozvoje území v širších
vztazích, jsou nyní v konečné fázi úřední mašinérie a v březnu letošního roku by tato změna
č. 3 územního plánu měla být ukončena.
Zahájili jsme další řízení o novém územním
plánu, který se zamýšlí, kam až se chce obec
rozvinout, co si může dovolit, kde jsou její hranice ve smyslu využití dané krajinné oblasti, kde
žijeme. Díky poloze naší obce je realita taková,
že pracujeme jinde, než žijeme, nakupujeme
a mnohdy i trávíme volný čas. A to znamená
velké nároky na dopravu i náš způsob života.
Architekt Pavel Hnilička přinesl a pojmenoval
nový pojem „sídelní kaše“, které znamená drahé
roztahování zástavby kolem velkých měst. Charakteristická je pro ně nová, často monofunkční
zástavba, která si nedělá velkou hlavu s okolními
stavbami ani s potřebou veřejných prostranství
a občanské vybavenosti. Jejím průvodním jevem je velká dopravní zátěž i mizení zemědělské
půdy. Byty naležato, jak se této specifické zástavbě říká, jsou nepromyšlené a nefunkční. Myslím,
že tato slova jsou velmi pravdivá i v naší obci.
Je tedy nutné zformulovat pár bodů,
na nichž se lidé, kteří zde žijí, shodnou.
Znamená to odpověď na otázku, co vlastně
chceme.
Jedním z velkých problémů je doprava,
která není jen jízda automobilem, vlakem či
autobusem, ale i jízda na kole, pěší chůze, doprava v klidu (parkování automobilů).
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Odbor dopravy zpravidla přemýšlí pouze o dopravě automobilové, neřeší cyklisty
a pěší na komunikacích v obcích a městech.
Podíváme-li se na demografický vývoj, tak
k 30. září 2011 bylo 1321 obyvatel přihlášeno k trvalému pobytu v Letech. Do roku 1998
žilo v obci kolem 650 obyvatel, v některých
obdobích i méně. V posledních 13 letech byl
zaznamenán nárůst o více než 100%.
Hledejme odpovědi na následující otázky:
l Odpovídá infrastruktura vývoji obce?
l Rozvíjí se dopravní systém souběžně s rozvojem obce?
l Je dostatečná kapacita ČOV, zdroje pitné
vody?
l Mají rodiče kam umístit děti do mateřské
školky?
l Mají rodiče kam umístit děti do základní školy?
l Máme dostatečný prostor pro volnočasové
aktivity?
Podíváme-li se na poslední schválený
územní plán z roku 2004, tak ještě cca 40%
plochy je stále jako zastavitelné území. Potom jsou tedy čísla neúprosná a můžeme se
dostat v příštích letech do situace, že dosáhneme počtem obyvatel na statut města. Naskýtá se tedy otázka, zda to unese toto území,
které je geograficky limitované tvarem údolí
kolem řeky Berounky? Bude se nám tady i nadále dobře bydlet?
Nový územní plán má šanci znovu otevřít
a propracovat zastavitelná území tak, aby se
neopakovaly chyby, na které již nyní jenom
koukáme.
MUDr. Jaroslava Rezková
pověřená zastupitelka pro ÚP

www.obeclety.cz

ekonomika obce

Hospodaření obce ve znamení úspor

L

etošní rok 2011 byl ve znamení úspor a ošetření starých závazků obce. Na Letech
ležela na začátku roku 2011 relativně velká dluhová zátěž, která byla z velké části
po splatnosti a nebyla ošetřena splátkovými kalendáři či jinými písemnými dohodami
o vypořádání našich dluhů. Proto jsme pro rok 2011 omezili investice a částečně i provozní náklady obce a soustředili se na ošetření našich závazků.

U všech závazků obce Lety došlo k výraznému pokroku buď ve smyslu splácení, nebo
v uzavření splátkových kalendářů. Zcela se
podařila splatit půjčka od firmy Aquaconsult,
s.r.o. ve výši 380 tis. Kč plus úroky, které ale
byly obci z velké části odpuštěny. S firmou
Aquaconsult, s.r.o. byl dále uzavřen splátkový
kalendář ohledně starých nesplacených faktur.
Za vyjednání těchto podmínek bychom chtěli
touto cestou ještě jednou poděkovat našemu
bývalému starostovi, panu Hudečkovi.
Uzavřeli jsme také dohodu s časovým harmonogramem se sousedními Dobřichovicemi, týkající se splácení dluhu ve výši 1,8 mil.
Kč z období plynofikace. K velkému zlepšení
došlo i na straně nesplacených dodavatelských faktur a u půjčky od firmy Risl, s.r.o. jsme
obnovili splácení dle splátkového kalendáře.
Na straně úspor se nám například podařilo snížit náklady na telekomunikační služby
přibližně o 50 % (ze 140 tisíc na necelých
70). Dále jsme zcela zrušili zbytné výdaje
jako například placenou kabelovou televizi
v Obecním sále u Kafků. Elektronickou aukci na dodavatele elektřiny se nám bohužel
nepodařilo zrealizovat před březnovou katastrofou v japonské Fukušimě, která vystřelila ceny elektřiny opět vzhůru, proto aukce
nevedla k očekávaným úsporám, ale alespoň
jsme na rok zafixovali cenu silové elektřiny
a zabránili tak jejímu očekávanému zvýšení (bývalý dodavatel ČEZ Prodej, s.r.o. podal
v aukci nabídku o téměř 20 tisíc Kč vyšší než
byla vítězná nabídka).
 Počínaje zakázkou na projektovou dokumentaci rekonstrukce silnic 115 a 116 spolu
s řešením jejich křížení jsme začali regulérně
soutěžit. A byť v tomto konkrétním případě
byly osloveny pouze tři firmy, vítězná cena byla

o více než 100 tisíc nižší než bylo naše očekávání, které bylo na úrovni 400 tisíc korun.
 Se svozovou firmou AVE jsme měli předběžně domluvený sponzorský dar ve výši
250 000 Kč, který měl být použit na vybudování ohrazení sběrných míst na tříděný odpad. V dobré víře jsme proto nechali zhotovit
první ohrazení na návsi. Nicméně podmínky,
které byly svázané se sponzorským darem
od firmy AVE, byly pro obec nevýhodné natolik, že jsme od podpisu sponzorské smlouvy ustoupili. Z těchto důvodů zůstalo pouze
u realizace ohrazení na návsi a případná další
nebudou stavěna z rozpočtových prostředků
obce, protože mají mnohonásobně nižší prioritu než dokončení kanalizace v obci, rekonstrukce místních komunikací či revitalizace
veřejného osvětlení.
 Jako staronové zastupitelstvo jsme se museli vypořádat s celou řadou věcí. Jednali jsme
vždy podle svého nejlepšího přesvědčení
a věříme, že to bylo ku prospěchu věci a i vy,
naši letovští spoluobyvatelé, jste zaznamenali naši snahu otevřeně komunikovat všechna
naše klíčová rozhodnutí i budoucí záměry.
Mgr. Lukáš Rečka,
předseda finančního výboru

www.obeclety.cz
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ze zasedání obecního zastupitelstva

Informace ze zasedání zastupitelstva
obce Lety ze dne 8. září 2011
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení
2. Kruhový objezd křížení a rekonstrukce silnice II/115 a II/116
3. Nový ÚP obce Lety
4. Různé
n Bod 1

Během zahájení informoval starosta Jiří Hudeček o rezignaci zastupitelky obce JUDr. Zuzany Hudečkové na svůj mandát v zastupitelstvu a o rezignaci své na funkci starosty
i zastupitele obce Lety. Zastupitelstvo vzalo
usnesením tyto rezignace na vědomí.

ní procesu na vypracování zcela nového ÚP
Lety. Práce na novém ÚP potrvá zhruba 2 – 3
roky, poté by mělo dojít k jeho schvalování.
Dále vyzvala přítomné občany ke spolupráci na jeho tvorbě. Bude vytvořena
pracovní skupina, která bude zpracovávat
návrhy změn, bude úzce spolupracovat
s pořizovatelem, odborným projektantem na ÚP, který bude vybrán na základě
transparentního výběrové řízení. Zájemci
o účast v pracovní skupině se mohou hlásit
na obecním úřadu nebo na e-mailovou adresu ivana.melicharova@obeclety.cz.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zahájení prací
na novém ŮP, jako pořizovatele odsouhlasilo
Městský úřad Černošice. Pověřeným zastupitelem ve věci ÚP byla zastupitelstvem odsouhlasena MUDr. Jaroslava Rezková.

n Bod 2
Kruhový objezd a rekonstrukce silnice
n Bod 4
II/115 a II/116
Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková Různé

l Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí darovací smlouvy mezi stavebníky v zastoupení
paní Alenou Janichovou a obcí Lety. Předmětem smlouvy je prodloužený vodovodní
řad v ulici Nad Třešňovkou na pozemcích p.č.
954/1, 829/10 a 970/3 v k.ú. Lety u Dobřichovic, který financovali stavebníci.
l Byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí – Region Dolní Berounka a Svazku obcí KaLeVod.
Obecní zastupitelstvo vzalo předložené zprávy na vědomí.
l Dále byla schválena smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004088/01 „Lety - Na Víru k NN
dokončení, demontáž NN“ mezi Obcí Lety
a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 42, 43/1, 47/1-9-13, 66 a 68/3 v k.ú.
Lety u Dobřichovic. K uvedenému bodu
n Bod 3
vznesl připomínku ing. Josef Cmíral. Konstatoval, že je nutné po překopu dát komunikaci
Nový ÚP obce Lety
Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková do původního stavu, tedy včetně asfaltovéuvedla že dnešním dnem dochází k zaháje- ho povrchu.

konstatovala, že členové obecního zastupitelstva z uskupení VIZE 2014 začali plnit svůj
volební program v bodu řešení dopravní situace v obci. Informovala o podané žádosti o dotaci na realizaci kruhového objezdu
křížení silnic II/115 a II/116 a rekonstrukce
obou páteřních komunikací. Dotace byla
schválena Radou Středočeského kraje dne
15. 8. 2011. Z jednání vyplývá, že obec Lety
zařídí vypracování projektové dokumentace na uvedenou akci. Finanční účast obce
Lety na samotné realizaci je nulová, vše
bude hrazeno z dotace kraje ve výši 25 miliónů Kč.
Usnesením zastupitelstvo schválilo, aby
byla podepsána smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem
a obcí Lety.
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ze zasedání obecního zastupitelstva
Z diskuse

l Pan Eliášek se obrátil na členy OZ se žádostí, aby byl zveřejněn dopis pana Pavla Lázsla
ve věci pronájmu pozemku pod sběrným dvorem (SD). Dopis byl zaslán v květnu letošního
roku a dosud na něj nedostal odpověď.
l Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková
konstatovala, že je jí problematika uvedená
ve zmiňovaném dopisu známa, dopis však
nebyl na poradách předložen. Následně dopis
přečetla nahlas. Z obsahu dopisu vyplynulo,
že pan Pavel Lázslo upozorňuje na blížící se
termín ukončení pronájmu pozemku pod SD
(31. 12. 2011), jehož je spoluvlastníkem, dále
žádá o uvedení pozemku do původního stavu.
Jedná se hlavně o odstranění navezené zeminy
a obnovení oplocení pozemku. Místostarostka
konstatovala, že tuto situaci je nutné řešit.
l Ing. Hanzlík vznesl dotaz ohledně navezené zeminy, zda je známo, kdo je původcem
této skládky zeminy, zda si jsou obecní zastupitelé vědomi, že její odstranění by mohlo
stát mnoho finančních prostředků.
l Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková
konstatovala, že v současné chvíli nemá, co
by k tomu řekla. Sdělila, že 8000 m3 zeminy
je velký objem, za optimálních cen by odvoz
zeminy stál cca 3,5 miliónů Kč, za méně optimálních cen by se cena mohla dostat na 8,5
miliónů Kč (dle ceny firmy RISL, s r.o.).
l Ing. Josef Cmíral informoval, že navezená zemina je ornicí, která pochází ze skrývky
ze stavy obchodního domu LIDL v Letech.
Původně bylo plánováno, že bude použita
v naší obci. V této záležitosti učiní potřebné
kroky, bude vypracován návrh řešení.
l Ing. Vilma Černá vznesla připomínku, že
všechna navezená zemina není ornice.
l Ing. Cmíral zopakoval, že bude zpracován návrh, jak situaci vyřešit.
l Dále se obrátil s dotazem na pana Eliáška, jako na zástupce pronájemce pozemku
pana Pavla Lázsla, jaký je další záměr vlastníka s uvedeným pozemkem.
l Pan Eliášek odpověděl, že vlastník nechce
podepsat prodloužení nájemní smlouvy za stávající situace. Na situaci ohledně jeho pozemku
byl upozorněn telefonicky občany, kteří si stěžovali na průjezdy nákladních aut vozících zeminu. Podle vyjádření bývalého starosty Jiřího

Hudečka měla skládka zeminy být zlikvidována.
Pan Eliášek dále navrhuje, aby byla zemina prodána, pokud je kvalitní, aby z pozemku zmizela.
Pan Lázslo požaduje, aby byl pozemek prázdný,
pronájem je pak ochoten samozřejmě prodloužit, trvá na jeho oplocení, jak již bylo řečeno.
l Místostarostka informovala, že situace
bude řešena, bude zjišťováno, zda se jedná
o černou skládku.
l Pan Dostál vznesl připomínku, že doporučuje obecnímu zastupitelstvu, aby co nejdříve podalo trestní oznámení na neznámého
pachatele. Finální řešení odstranění zeminy je
až další věcí. Tento krok by dále neodkládal,
protože by případné náklady spojené s likvidací zeminy mohly dopadnout na obec.
l Pan ing. Peřina vznesl dotaz na výsledek
přezkoumání hospodaření obce Lety. Zda je
již výsledek znám.
l Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková
reaguje na dotaz pana ing. Peřiny ohledně
přezkoumání hospodaření obce Lety. Audit
obce byl dokončen, nyní se čeká na dokončení auditu v mateřské školce. Zpráva auditora hovoří o tom, jak je vedeno účetnictví
obce. Ze zprávy vyplývá, že bylo vedeno bez
větších nedostatků. Legislativa se stále mění,
a tak je potřeba brát na zřetel složitost stávající situace.
l Alena Vanžurová sdělila, že zpráva auditora je vyvěšena na obecním webu již od června 2011 včetně závěrečného účtu obce Lety
za rok 2010.
l Pan Rezek navrhuje, aby byl stanoven
větší počet členů obecního zastupitelstva.
l Místostarostka MUDr. Jaroslava Rezková souhlasí s tímto návrhem, zmínila, že by
měl být stanoven počet alespoň devět. Práce
je skutečně hodně. Na poli rozhodování je potřeba k transparentnosti větší počet členů OZ.
l Pan Dostál vznesl dotaz, jaký bude další
postup zastupitelstva v řízení obce.
l JUDr. Eva Mládková sdělila, že nyní budou osloveni náhradníci ke spolupráci. Minimální počet členů OZ ze zákona je pět, pokud
by se počet snížil, musely by být nové volby.
l Pan ing. Cmíral vznesl dotaz na počet
obyvatel v naší obci.
l Ivana Melicharová sdělila, že v současné
době je v Letech cca 1320 obyvatel. 

www.obeclety.cz
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 l Paní ing. Tesařová informovala o pořádání
vítání občánků, které se bude konat v sobotu
17. září 2011 v místním pivovaru. Od 1. 1. 2011
se v naší obci narodilo a bude tedy přivítáno 11
dětí. Rodiče dětí jim vysadí v obci stromy. Dále
informovala, že byla přidělena dotace na semináře ze Středočeské školy obnovy venkova.
Budou probíhat dva semináře na téma Jak napsat životopis a příprava na přijímací pohovor,
které jsou určeny hlavně pro matky hledající
uplatnění po mateřské dovolené.
l Paní Barbora Rudolfová se zeptala, jak to
vypadá s dotací na chodník na Pražské ulici.
l MUDr. Jaroslava Rezková odpověděla, že
uvedená akce nebude realizována z důvodů nedostatku finančních prostředků na spoluúčast.
l Pan Ander vznesl dotaz, jak bude řešena splašková kanalizace v oblasti Kanada.
Dle jeho názoru je důležitější, než kruhový
objezd.

l MUDr. Jaroslava Rezková konstatovala,
že budeme nadále sledovat dotační tituly,
jakmile budou vypsány dotace na kanalizaci,
podáme žádost.
l Pan Josef Hůla vznesl dotaz na stav situace ohledně stavebního řízení firmy, která má
realizovat výstavbu infrastruktury v lokalitě
Na Pěšince.
l MUDr. Jaroslava Rezková odpověděla, že
bylo vyhověno odvolání, které podala obec
Lety, věc bude vrácena k projednání speciálnímu stavebnímu úřadu, takže věc bude znovu
projednávána. Proti stavbě nemá obecní zastupitelstvo námitky, pouze trvá na tom, aby
byl projekt správně technicky vypracován.
Předsedající ukončila zasedání ve 20.20 hodin a pozvala přítomné na další veřejné zasedání. Program i termín budou včas zveřejněny.
Doporučila, aby sledovali informace na obecním webu, na vývěskách a zprávy sms.

Informace ze zasedání zastupitelstva
obce Lety ze dne 15. prosince 2011
Program veřejného zasedání:

1. Volba starosty obce Lety
2. Volba zástupce člena svazku ŘeLeDo
3. Volba zástupce člena svazku TřeMoLe
4. Volba člena Kontrolního výboru
5. Zřízení Stavebního výboru
6. Návrhy rozpočtů (obce Lety, Mateřské
školy Lety, svazku KaLeVod, svazku TřeMoLe, svazku Region Dolní Berounka)
7. Audit Mateřské školy Lety

8. Rozpočtový výhled obce Lety
9. Novelizace Obecně závazné vyhlášky
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce
Lety a o poplatku za komunální odpad
10. Organizační a podpisový řád
11. Žádosti o dotace
12. Různé

n Bod 1
Volba starosty obce Lety

lají dále pokračovat v tom duchu, jak si předsevzali ve svém volebním programu. Budou
uplatňovat transparentnost řízení obce
i finančních toků obce. Dále zastupitelstvo
ve sporných případech nebude váhat předat spor do rukou advokátní kanceláře a hájit tak zájmy obce. Vyzvala občany k případné
pomoci v odborných záležitostech. Předpokládá, že členové odborných výborů 

Zastupitelstvo obce Lety zvolilo do neuvolněné funkce starosty obce Lety MUDr. Jaroslavu Rezkovou. Nově zvolená starostka
MUDr. Jaroslava Rezková poděkovala zastupitelům za zvolení do funkce starosty
a seznámila přítomné se svými představami
dalšího rozvoje obce Lety. Zastupitelé hod-
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 pomohou řešit potřebné záležitosti. Další
představou je vymahatelnost stanovených
pravidel daných obecně závaznými vyhláškami, na které má obec právo a při jejich
nedodržování bude obec uplatňovat zákonné kroky k jejich vymáhání. Dále poděkovala všem zaměstnancům obecního úřadu
za spolupráci, přestože došlo ke změnám
ve vedení obce. Věří, že obecní úřad bude
pracovat tak, jako dosud.

n Bod 2
Volba zástupce člena svazku ŘeLeDo

Zastupitelstvo obce Lety zvolilo člena svazku ŘeLeDo Mgr. Lukáše Rečku.

n Bod 3
Volba zástupce člena svazku TřeMoLe

Zastupitelstvo obce Lety zvolilo člena svazku TřeMoLe MUDr. Jaroslavu Rezkovou.
Byla vznesena připomínka z řad občanů,
že je třeba vysvětlit, co jsou subjekty ŘeLeDo a TřeMoLe. Ing. Barbora Tesařová podala
informace k oběma svazkům obcí (ŘeLeDo
– svazek obcí Řevnice, Lety, Dobřichovice,
založen za účelem plynofikace všech zúčastněných obcí v devadesátých letech, TřeMoLe
– svazek obcí Hlásná Třebaň, Mořinka, Lety,
založen na konci roku 2009 za účelem vybudování vodovodu).

n Bod 4
Volba člena Kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Lety zvolilo členem
Kontrolního výboru zastupitelstva obce Lety
Mgr. Lukáše Rečku (za odstoupivší JUDr. Zuzanu Hudečkovou).

n Bod 5
Zřízení Stavebního výboru

Zastupitelstvo obce Lety zřídilo Stavební
výbor, jako předsedu volilo MUDr. Jaroslavu
Rezkovou a další členy výboru: Ing. Petra Turka, Ing. Vladislava Rezka, Ing. Vladimíra Moučka, Ing. Milana Demjanenka.
Členka zastupitelstva Ing. Barbora Tesařová vyzvala členy Stavebního výboru
ke zvážení projektu firmy S-Projekt v lokalitě Na Pěšince, který souvisí se záměrem do-

budovat a opravit komunikaci v ulici Na Pěšince a jehož řešení je, dle jejího názoru,
nyní na mrtvém bodu. Navrhuje, aby došlo
ke schůzce zástupců firmy S-Projekt, zastupitelstvem a Stavebním výborem a bylo
jednáno o zmíněném projektu s cílem najít
řešení, které by nestálo v cestě komunikaci
vybudovat.
Ing. Josef Cmíral doplnil podanou informaci o skutečnost, že firma souhlasila při jednáních rekonstrukci komunikace i financovat.
Starostka konstatovala, že rozhodně tato
záležitost není na mrtvém bodu. Odvolání
Obce Lety ke KÚ bylo projednáno, námitky
byly uznány. Záležitost byla následně vrácena zpět na odbor dopravy Městského úřadu
Černošice a čeká se na jejich rozhodnutí o pokračování stavebního řízení v uvedené záležitosti. Jednání pak budou pokračovat.
Ing. Barbora Tesařová souhlasí s tím, aby
bylo vše v souladu s legislativou, pouze apeluje na možnosti dohody a dalšího jednání
s firmou S-Projekt.

n Bod 6
Návrhy rozpočtů (obce Lety,
Mateřské školy Lety, svazku KaLeVod,
svazku TřeMoLe, svazku Region
Dolní Berounka)

Zastupitelstvu obce Lety byly předloženy
návrhy rozpočtů (obce Lety, Mateřské školy
Lety, svazku KaLeVod, svazku TřeMoLe, Mikroregion dolní Berounka).
Mgr. Lukáš Rečka se ujal slova a podal informace ke zveřejněnému navrženému rozpočtu na rok 2012 pro Obec Lety. Vysvětlil podrobně stav závazků obce. Mimo jiné uvedl,
že k 31. 12. 2011 bude zůstatek nesplaceného
úvěru 1.200 tis. Kč, úvěr je splácen čtvrtletně,
splátky jsou ve výši 100 tis., splacen by měl být
v roce 2014. Dále konstatoval, že byla splacena v plné výši půjčka firmě Aquaconsult s.r.o,
účetní obce Lety Alena Vanžurová doplnila,
že byla firmou odpuštěna část úroků z půjčených finančních prostředků. Mgr. Lukáš Rečka
poděkoval panu Jiřímu Hudečkovi za dojednání tohoto odpuštění.
Na dotaz paní Antalové ohledně oddělení
financování rozpočtu vysvětlil podrobně tuto
část rozpočtu.
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 Ing. Milan Demjanenko vznesl připomínku. Konstatoval, že podle bodů volebního
programu VIZE 2014 bude financování obce
vedeno transparentně. Dle jeho názoru nejsou některé položky v rozpočtu detailně rozepsány, a tudíž jsou právě netransparentní.
Mgr. Lukáš Rečka se omluvil za toto nedopatření a vysvětlil, že v připraveném návrhu
rozpočtu byly i poznámky vysvětlující položky rozpočtu stejným způsobem jako v případě rozpočtu na rok 2011 (tedy především
rozepsání položek „Nákup ostatních služeb“),
které však nedopatřením nebyly zveřejněny.
Po schválení bude rozpočet vyvěšen včetně
těchto vysvětlujících poznámek. Účetní obce
doplnila, že v letošním roce použila členění nákladů analytickými účty, aby bylo vše
transparentní.
– Zastupitelstvo obce Lety schválilo návrh
rozpočtu obce Lety.
Mgr. Lukáš Rečka informoval o výši rozpočtu MŠ Lety. Je stejný jako v roce 2011, činí 840
tisíc Kč a je koncipován jako vyrovnaný.
– Zastupitelstvo obce Lety schválilo návrh
rozpočtu Mateřské školy Lety.
Mgr. Lukáš Rečka předložil návrh rozpočtu
pro Svazek obcí KaLeVod.
– Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí
návrh rozpočtu Svazku obcí KaLeVod.
Mgr. Lukáš Rečka předložil návrh rozpočtu
na rok 2012 Svazku obcí TřeMoLe. Ing. Josef
Cmíral doplnil informace sdělením, že tento
svazek byl zřízen z důvodů realizace vodovodu v obcích Mořinka a Hlásná Třebaň. Obec
Lety je členem tohoto svazku z důvodů využití v budoucnu vybudovaného přivaděče vody
jako náhradního zdroje vody pro naši obec.
Paní Antalová vznesla dotaz, zda jsou finanční prostředky do svazku vkládány a v budoucnu budou použity na zmíněný projekt.
Ing. Barbora Tesařová doplnila, že svazek
vznikl v roce 2009. Členské obce se finančně
podílely na vypracování PD a žádosti o stavební povolení a o dotaci. Všechno je nyní
připravené, stavební povolení získané, realizace záleží na tom, zda bude dotace přidělena. V příštím roce je tedy členský příspěvek
již nižší.
– Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí
návrh rozpočtu svazku TřeMoLe.
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Mgr. Lukáš Rečka předložil a vysvětlil návrh
rozpočtu na rok 2012 pro Svazek obcí – Region Dolní Berounka (dále jen RDB).
Starostka doplnila, že hlavní současnou
úlohou RDB mimo jiné je udržitelnost realizovaných projektů za spoluúčasti evropských finančních prostředků. Dále zmínila
plánovaný projekt Zastávky 2012, ve kterém
jsou zapojeny Města Černošice a Dobřichovice. Dále zmínila, že v důsledku odstoupení
Jiřího Hudečka z funkce starosty obce Lety
došlo k zásadním změnám ve vedení RDB.
Novým předsedou RDB byl zvolen starosta
Tetína Pavel Hejna, místopředsedy jsou starostové Černošic Ing. Filip Kořínek a Řevnic
Libor Kvasnička.
Ing. Josef Cmíral doplnil informace o projektu autobusových zastávek.
– Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí návrh rozpočtu svazku Region Dolní Berounka.

n Bod 7
Audit Mateřské školy Lety

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Lety za rok 2010, která byla zpracovaná auditorem Ing. Vladislavem Schindlerem. Audit byl proveden po dvou letech. Ze
zprávy auditora nevyplynuly žádné výhrady.
– Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí
výsledek přezkoumání hospodaření Mateřské školy Lety za rok 2010.

n Bod 8
Rozpočtový výhled obce Lety

Ing. Barbora Tesařová předložila zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Lety na léta 2012
- 14, jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Pro sestavení rozpočtového výhledu obce
se vychází ze skutečných příjmů a výdajů
uplynulých let, podkladem jsou uzavřené
smluvní vztahy, přijaté závazky a investiční
záměry obce. Zastupitelstvo obce v následujících třech letech počítá s investicemi do dopravy a komunikací v celkové částce téměř
5 mil Kč, s investicemi do veřejného osvětlení
v částce 1mil Kč, do dovybudování kanalizace
v částce 6 mil Kč, s investicemi do zařízení pro 
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 MŠ v částce 2 mil Kč. Pro realizaci těchto
akcí se počítá s využitím vyhlašovaných dotačních titulů a rozložením vyjmenovaných
investic do časového horizontu třech let.
– Zastupitelstvo obce Lety schválilo předložený Rozpočtový výhled obce Lety.

n Bod 9
Novelizace Obecně závazné
vyhlášky o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
na území obce Lety a o poplatku
za komunální odpad

Navrhovatelka JUDr. Eva Mládková předložila návrh novelizace výše uvedené obecně
závazné vyhlášky. Podnět k novelizaci byl ze
strany Ministerstva vnitra z důvodů sladění
dvou vyhlášek k této problematice. Vyhláška obsahuje úpravu formulací, nejedná se
o změnu či navyšování výše poplatků.
– Zastupitelstvo obce Lety schválilo Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území obce Lety a o poplatku za komunální odpad.

n Bod 10
Organizační a podpisový řád

Navrhovatelka JUDr. Eva Mládková předložila
návrh na zrušení směrnice Organizačního a podpisového řádu, která byla schválena usnesením
zastupitelstva obce Lety ze dne 9.12.2010. Tato
směrnice byla vypracována a schválena z důvodů nutnosti vzájemné kontroly dvou opozičních stran ve vedení obce. Vzhledem k tomu,
že došlo v zastupitelstvu k zásadním změnám,
není již tato směrnice potřebná.
– Zastupitelstvo obce Lety zrušilo vnitřní směrnici Podpisový řád obecního úřadu
Lety.

n Bod 11
Žádosti o dotace

Navrhovatel Ing. Barbora Tesařová přednesla informace o podaných žádostech o dotace na Středočeský kraj. Na projektech je
95 % hrazeno z dotace a 5 % spoluúčast obce.

Dále vysvětlila podrobnosti ke svolávacímu
systému hasičů.
K 15. 12. byly podány tři žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje. Všechny tři
žádosti o dotace byly zastupitelstvem obce
schváleny.
Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst na rok 2012 byla podána na akci „Průlezky pro zahradu MŠ Lety“
v celkové částce 600 tis. Kč.
Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na rok 2012
byla podána na akci „Lety - tlaková kanalizace ulice Ve Škabrdli“ v délce 144m a 8 přípojek v celkové částce 1 100 tis Kč.
Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na rok 2012 byla podána na akci „Pořízení
svolávacího systému Kanga+“ v celkové
částce 48 tis. Kč.

n Bod 12
Různé

l Zastupitelstvo obce Lety schvaluje darovací smlouva mezi dárci manželi Novákovými a obdarovaným obcí Lety – předmětem
smlouvy je pozemek p. č. 655/5 – ostatní
plocha (pozemní komunikace), nacházející se
v k.ú. Lety u Dobřichovic.
l Starostka podala informace ohledně podpisu smlouvy na sdruženou dotaci na opravu
komunikací II. třídy a zvýšení bezpečnosti
provozu na těchto komunikacích a opravu
silnice II/115 a II/116, vybudování okružní
křižovatky na jejím křížení. Bylo schváleno 25
mil. Kč, realizace v roce 2012. Opravy bude
financovat ze sta procent Středočeský kraj,
obec bude vypracovávat a financovat projektovou dokumentaci.
l Dále byla podána informace o dovolené
na obecním úřadu v době vánočních svátků
od 22. do 30. prosince 2011.
l Starostka konstatovala, že v úterý
13. prosince došlo k dopravní nehodě na křižovatce, při níž byla vážně poškozena trafostanice. Z těchto důvodů dojde po novém roce
k plánované odstávce el. proudu. Podrobné
informace budou včas zveřejněny na webu
a sms zprávami.
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Splatnost poplatků
do 31. ledna 2012

l splatný poplatek za svoz odpadů pro
trvale přihlášené obyvatele (alespoň za první pololetí roku 2012); 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 2012

l splatný poplatek za svoz odpadů pro rekreační objekty za celý rok 2012
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; 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 2012

l splatný poplatek za svoz odpadů pro trvale přihlášené obyvatele za druhé pololetí
roku 2012

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. 2012 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
1x za 14 dní 1x týdně
Nádoba 120l
490 Kč
890 Kč
Nádoba 240l
790 Kč
1480 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.

Rozšíření počtu míst pro sběr
separovaného odpadu
Během léta byl navýšený počet míst, a tím
i nádob, pro sběr separovaného odpadu
na území obce Lety. Nově lze třídit i obaly např.
od džusů a mléka, tzv. tetrapacky do kontejnerů s oranžovým víkem. Šest kontejnerů
(tři na plast a tři na papír) obec získala letos
na podzim zdarma od společnosti Ekokom.
V současné době je tedy možné vytříděný odpad odkládat do kontejnerů umístěných:
l Na Návsi (plast 4x, papír 2x, sklo 2x, tetrapack 1x)
l U hasičárny v ulici Řevnická (plast 2x, papír
2x, sklo 1x, tetrapack 1x)
l V Prostřední (plast 2x, papír 3x, sklo 1x)
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l Na Skalkách (plast 2x, papír 2x, sklo 1x, tetrapack 1x)
l Na křižovatce Na Vrších – K Lesíku (plast 2x,
papír 2x, sklo 1x, tetrapack 1x)
l Ve sběrném dvoře (plast 3x, papír 3x, sklo
1x, tetrapack 1x)
(v závorkách je uvedený počet nádob) (bt)

www.obeclety.cz

informace z obecního úřadu

Zápisy do ZŠ Dobřichovice a Řevnice
n ZŠ Dobřichovice
V ZŠ Dobřichovice proběhne zápis
do 1. ročníku v úterý 7. 2. 2012 od 14.00
do 19.00 hod. v nové budově ZŠ na adrese
Raisova 794, Dobřichovice (u haly BIOS).
Od 1. září 2011 otevře ZŠ Dobřichovice dvě
první třídy.
n ZŠ Řevnice
Zápis se koná 19. 1. 2012 - pro řevnické
děti, 20. 1. 2012 - pro předškoláky z okolních obcí.
Přihlášku je třeba vyplnit a elektronicky
odeslat do 18. 1. 2011.
Zápis po oba dva dny začíná ve 14 hodin
a končí v 17.30 hodin. Celá akce se odehrává
v budově 1. stupně na adrese Revoluční 901,
Řevnice. Pro urychlení administrativního procesu lze ze stránek www.zsrevnice.cz stáhnout formuláře žádostí a dotazníky a:

• Vyplnit a elektronicky do 19.1. 2011 zaslat
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na adresu: m.skarda@zsrevnice.cz
• Vyplnit a přinést s sebou Zápisní lístek
žáka do 1. třídy
• Vyplnit a přinést s sebou Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ – stáhnete zde
• V případě žádosti o odklad školní docházky – vyplnit a přinést s sebou Žádost o odklad
povinné školní docházky – stáhnete zde
• Pro vyřízení odkladu školní docházky
je nutné doložit vyjádření z pedagogickopsychologické poradny (v ideálním případě
do měsíce od podání žádosti).
Podle slov paní ředitelky Mgr. Štěpánky
Rajchlové počítá ZŠ Řevnice opět s otevřením
třech prvních tříd.
Pro oba zápisy s sebou přineste rodný list
dítěte a OP aspoň jednoho z rodičů.
(bt)

Termíny kulturních a sportovních
akcí v Letech 2012
28. 1. Masopust – LETY, náves a restaurace
MMX, 13.45
28. 4. Transbrdy Maraton – LETY, náves, 9.00
1. 5. Pohádkový les – LETY, náves, 13.00
12. 5. Máje – LETY, náves, 13.45
8. 9. Letovské chmelení – LETY, náves a restaurace MMX, 13.45

Novoroční běh

První letošní sportovní klání se uskutečnilo pod hlavičkou Sokola Lety. Jako tradičně
1. 1. v devět ráno se sešli běžci, aby uběhli
prvních 15 km v roce 2012. Trasa je již dlouhá
léta následující: Lety, Mořina, Karlické údolí,
Karlík, Dobřichovice a zpět k sokolovně.
Letos se zúčastnilo šest mužů a čtyři ženy.
Všichni trasu absolvovali bez zranění za příznivého počasí.
Výsledky, kategorie muži:
1. místo: Jiří Němeček
1.22.08
2. místo: Pavel Zubek
1.22.12
3. místo: Štěpán Mládek
1.30.20

9. 9. Leťánkova olympiáda – LETY, nábřeží
u srubu, 13.45
10. 11. Martinské posvícení – LETY, náves,
11.00
17. 11. Winter Transbrdy – LETY, náves, 9.00

Dále skvělé výkony podali pan Krička,
Pepa Reichel a Bohouš Tesař.
Výsledky, kategorie ženy:
1. místo: Martina Barchánková
1.28.15
2. místo: Barbora Tesařová
1.48.30
3. místo: Eva Mládková a Pavlína Cilenti

2.06.30
Sportu a sportovcům zdar a v roce 2011
přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti
a sportovcům mnoho sportovních úspěchů.
Josef Cmíral

www.obeclety.cz
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krátce z dění v obci

Diskuzní fórum na téma nový územní
plán obce

V

e čtvrtek 1. prosince proběhla první informační schůzka zastupitelstva obce Lety
s občany. Tématem schůzky bylo předání informací o zahájení prací na novém
územním plánu obce a diskuse občanů, jakou obec by do budoucna chtěli mít.

Do konce roku 2015 musí mít Lety nový
územní plán. Tento termín je dán stavebním
zákonem, který stanovuje obcím s územními plány schválenými před 1. lednem 2007
povinnost je upravit. A stávající územní plán
platí v Letech od roku 2001.
Z diskuse občanů vyplynulo, že současných
1320 obyvatel obce je hraniční, hlavně v souvislosti s infrastrukturou, kterou je nyní obec
schopna zabezpečit. Velká nespokojenost panuje v oblasti místní dopravy, stavu komunikací.

Shoda v názorech se zastupitelstvem a přítomných asi 60 občanů panovala v záměru
již nerozšiřovat současná zastavitelná území,
která jsou už zakreslena v územním plánu
z roku 2001. Záměrem zastupitelstva je důkladné zpracování regulačního plánu jako
součásti územně plánovací dokumentace tak,
aby jeho kritéria zajistila zohlednění možností obce, její infrastruktury a byla ochráněna
hodnota a charakter obce Lety jako středočeské vesnice.
(bt)

Letovské posvícení
Den po svatém Martinu
se konalo letošní posvícení.
Tradičně jsme měli krásné,
ale chladné počasí. Program
a možnosti nákupu, někde
již i vánočních dárků a drobností u stánkařů, přilákaly
kolem dvou tisíc lidí. Však
bylo co nabídnout – hudbu
kapel od dechovky přes jazz
až k folku, soutěže, jídlo
i výborné svatomartinské
víno. I svatý Martin cestou za sněhem se u nás
zastavil, sníh sice nedovezl, ale k dobré náladě přispěl.
Posvícení se začíná připravovat již týdny dopředu,
kdy se domlouvá muzika,
program a nakupují se komponenty do zabijačkových
dobrot. Se samotným vařením se začíná ve čtvrtek
dopoledne, kdy mají být připravené kroupy, a špejlují se
střívka pro jelítka a jitrnice.
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Samotná zabijačka probíhá
v pátek.
V sobotu od samého rána
plní náves stánkaři s nejrůznějším zbožím, před obecním
úřadem se prodávají
zabijačkové

pochoutky. Letos
k poslechu postupně zahrál
Junior dechový orchestr, Vlak
na Dobříš a Pilsner Jazz Band.
Přesně ve tři hodiny pak přijel
na náves za zvuku trubky sv.
Martin se svým doprovodem.
Pozdravil všechny návštěvníky a připil na zdraví letošním
prvním
svatomartinským
vínem všem návštěvníkům
Letů. Do programu přispěly

www.obeclety.cz

také děti z mateřské školy
svými písničkami. Skvěle moderoval Míla Frýdl a redakční
rada Našich novin poté vyhlásila Petra Holého vítězem
Ceny NN určené těm, kteří
nezištně pracují pro náš kraj.
Oblíbenou částí posvícení
je soutěž v pojídání posvícenských koláčů. Do ní se
tentokrát přihlásilo tolik
lidí, že některé děti nemohly soutěžit, protože už
na ně nezbyl koláč. V dětských kategoriích zvítězili
Martin a Robert, mezi dospělými už poněkolikáté dominoval cyklista Bob z Radotína.
Po soutěži zahrála poberounská kapela Třehusk a rakovnický Brass Band. Na své si během
posvícení přišli nejen dospělí,
ale také děti, pro které připravil Leťánek výtvarné dílny
a na úplný závěr, za tmy, i lampionový průvod.
(bt)

demografie v Letech

Lety: Přes 1300 obyvatel v roce 2011
Věk v letech

0-5
6 - 15
16 – 26
27 - 35
36 - 50
51 - 70
71 - 100
Celkem obyvatel

ženy
65
82
50
96
175
183
53
704

muži
60
80
68
84
160
120
45
617

celkem
125
162
118
180
335
303
98
1321

TAB.1 Rozložení obyvatel obce Lety podle
věku a pohlaví k 30.9. 2011
K 1. lednu 2011 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v Letech 1284 obyvatel. K 30. 9.
2011 již 1321.
Pokud se podíváme dál do historie, v obci
Lety až do roku 1998 žilo kolem 650 obyvatel,
v některých obdobích i méně.
Pokud vezmeme jako výchozí rok 1998, kdy
došlo k prvnímu výraznějšímu zvýšení počtu
rezidentů oproti dosavadním +-650 obyvatel, nárůst od roku 1998, kdy bylo v Letech
k trvalému pobytu přihlášeno 672 obyvatel,
po současnost, činí 649 lidí (což je navýšení
téměř o 100 % oproti číslu před 13 lety).
K největšímu skoku v počtu letovských obyvatel došlo v posledních dvou letech, kdy se
k trvalému pobytu přihlásilo shodně 99 lidí.
Loni se narodilo rekordních 24 dětí, přírůstek obyvatel celkem se v roce 2009 vyšplhal
na 97, v roce 2010 na 89 Letováků.
Tato čísla úzce souvisí s obydlením nových
bytových domů v Karlštejnské ulici.
Tabulky neuvádí, kolik dětí se s rodiči přistěhovalo.
Z tabulky 1 lze vyčíst, že dětí do věku pěti
let žije v Letech 125. Tvoří tak téměř 10% obyvatel. Kapacita letovské MŠ je 50 dětí. V letošním jsme poptávku po službách mateřské
školy vykryli 100%, jelikož odešlo 22 dětí
do základní školy najednou. Příští rok se tato
situace nebude opakovat, předškoláků bude
kolem 12 dětí. Proto se s největší pravděpodobností nepodaří uspokojit všechny žádosti
o místa v mateřské školce.
Dětí školou povinných je 162. Děti do 15 let
tedy zaujímají přes jednu pětinu (22 %) všech
obyvatel Let. Důležitou informací je fakt, že
náklady obce na jednoho školáka, které platíme okolním obcím, kam děti chodí do školy,
je téměř 10 tis. Kč ročně. V současné době na-

vštěvuje školu v Dobřichovicích 99 školáků,
v Řevnicích 24. Náklady obce na příští rok dosáhnou jen na školáky 1 200 tis. Kč.
Můžeme také vyčíst, že polovina lidí je
mladší 36 let. A nejpočetnější skupinu tvoří
lidé mezi 36 a 50 lety.
Z uvedených čísel a vývoje situace v obci
je zřejmé:
l že po kolaudaci bytových domů v Karlštejnské ulici byla letos překonána hranice
1300 obyvatel,
l že zastupitelstvo Letů se bude snažit zastavit další výrazný příliv obyvatel, kterým by se
u nás určitě moc líbila příroda, ale nic více bychom jim už nabídnout nemohli,
l že MŠ svoji kapacitou nemůže do budoucna vykrýt poptávku po jejích službách
l že počet školáků znamená pro obecní rozpočet stálé zvyšování výdajů, které hradíme okolním obcím, které nám zajišťují školní výuku
l že obydlování území, které již současný
územní plán uvádí jako plochy pro obytné
území různého charakteru (všeobecné, smíšené atp.) bude zastavováno pouze tehdy,
pokud bude rozšířena kapacita čističky odpadních vod, bude zajištěna kanalizace a pitná voda, pokud bude vyřešena dopravní situace, situace vzdělávání dětí a ostatní funkce,
které obec pro své obyvatele musí zajistit.
Zpracovala Ing. Barbora Tesařová
zdroj: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
databáze demografických údajů ČSÚ za obce ČR,
Petra Flassarová – OÚ Lety

Graf 1

Graf 2
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mateřská škola Lety

Jak poznávají období a čas
děti ve školce?

Lety

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

D

ětské vnímání času je velmi odlišné od toho, jak čas chápeme ve věku dospěláka.
Pojem času je také jinak chápán tříletým dítětem a jinak předškolákem. O orientaci
v čase nemluvě. Proto aktivity ve třídě tříletých dětí a třídě předškoláků se tolik liší. Ale
vzájemná spolupráce a propojení projektů je velmi prospěšné pro obě skupiny dětí.

Barvy podzimu

Změny v průběhu ročních období přinášejí
mnoho podnětů pro vnímání barev, pocitů
a také uvědomování si elementárních poznatků o přírodě. Všichni, děti nevyjímaje, si
uvědomujeme rozmanitost přírody. Během
povídání, zpívání a her děti učíme vytvářet si
pozitivní vztah k přírodě, vzbudit pocit sounáležitosti se živou přírodou.
Postupně se učíme také získávat povědomí
o významu životního prostředí. Rozlišujeme
aktivity, které mohou životní prostředí podporovat a které poškozovat. Na procházkách
se seznamujeme s nejbližším prostředím, které nás obklopuje.
Jako shrnutí a vyvrcholení podzimního
povídání navštěvují každoročně MŠ ,,PODZIMNÍČCI“. Kdo jsou podzimníčci? Ve skřítky
a strašidýlka proměněné děti – podzimní
královna je proměnila. Všichni pak společně
vymýšlejí podzimní kouzla, soutěží, zpívají,
vyrábějí a tvoří z přírodnin a papíru a také se
mohou těšit na malé překvapení.
V měsíci říjnu byly v MŠ zahájeny celoroční aktivity, které doplňují a obohacují školní
vzdělávací program. Jsou to:
Pro první třídu MŠ:
Zpívánky – sborový zpěv
Sportujeme s lištičkou
Poznáváme pohádkového hrdinu – ve spol.
s knihovnou
Pro druhou třídu MŠ:
Kouzelná flétnička
Zpívánky – sborový zpěv
Hrajeme si s jehličkou – vyšívání
Už budu školákem – pro předškoláky
Putování časem – celoroční hra
Kromě uvedených činností se starší děti
vydaly na výlet do Nižboru, aby si prohlédly
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MŠ dostala velký dárek od společnosti Liftec, s.r.o., která nám darovala zubní pasty Elmex, zubní kartáčky pro
všechny děti a také kelímky. Moc děkujeme!

keltské oppidum. Také nacvičily a malým dětem zahrály pohádku o Budulínkovi.
A také si mohly povídat o knížkách a nad
knížkami s paní knihovnicí Petrou Flasarovou
v letovské knihovně.

Zimní zvyky

Lidové tradice jsou zdrojem poetického
lidového humoru a žertování plného citu
a něžných mezilidských vztahů.
Cílem integrovaného bloku je přiblížit dětem
v písničkách, koledách a dramatizaci lidové
tradice, českou lidovou slovesnost, rozvíjet 
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mateřská škola Lety
v neděli 4. prosince. Hned následující den
probíhalo Andělské hraní v první třídě a Čertí
rojení ve druhé třídě.
Advent v mateřské škole vrcholil návštěvou
Muzea Betlémů na Karlštejně a zorganizováním Vánočního cinkání u kapličky, kde děti
vystoupily s pásmem Cesta do Betléma.

Putování časem – myslíte si, že se
jedná o další sci-fi?

 povědomí o důležitých lidských hodnotách
jako je úcta, obdarování, sdílení, souznění.
V tomto období nejen mnoho očekáváme,
ale také samy vytvoříme, zažijeme a připravíme pro druhé překvapení.
Jaký program měla MŠ pro děti v adventním čase připravený?
Hned v začátkem prosince přivezlo Divadlo
Kopeckých do MŠ Lety pohádku Tři Sněhuláci. Děti ze druhé třídy nacvičily divadelní etudu – Čertí pohádka pro Mikulášskou besídku
v pivovaru MMX v Letech, která se konala

V Mateřské škole Lety ve třídě starších dětí
cestují malí objevovatelé v čase při společné
celoroční hře nazvané Putování časem.
Děti se prostřednictvím her, zpívánek, divadelních hříček, četby, soutěží a zábav dozvídají v desetidílném cyklu od období pravěku
po novověk nejzákladnější poznatky o daných historických obdobích.
Na začátku hry si děti společně vyrobily stroj
času. V lednu se připravují na cestu do středověku, kde je čeká velké rytířské klání.
Právě zajímavé soutěže, při kterých pracují
ve skupinách a učí se rozhodovat a spolupracovat při řešení zadaných úkolů, děti nejvíce
baví. Výsledky těchto klání pravidelně sledují
i se svými rodiči na přehledné mapce vyvěšené u vchodu do třídy. Na závěr hry na konci
školního roku děti připraví pro celou školku
zábavný den, ve kterém se do Putování zapojí
i děti z malé třídy. Marie Cvancigerová, bt

První Mikulášská v MMX
Letos rodinné centrum
Leťánek poprvé uspořádalo
Mikulášskou veselici ve spolupráci s pivovarem MMX.
A povedla se!
Velikost restaurace plně
odpovídala množství rodičů
a dětí, kteří přišli hlavně proto, aby se setkali s Mikulášem
a jeho doprovodem.
Mikulášské odpoledne bylo
zahájeno čertovským divadélkem a tanečky, které předvedly děti z mateřské školy
a také dramaťáčku o přípravách čertů, anděla a Mikuláše
právě na rozdávání dárečků

pro děti pod vedením paní
učitelky Veroniky Kunové.
Až do Mikulášova příchodu
pak probíhaly hry a soutěžení o jablíčka, mandarinky,
oříšky, ale také o nějakou tu
sladkost, která k adventnímu
času patří.
Mikulášův příchod s dvěma
čertíky a anděly s nadílkou
znamenal ukončení her a tancování. Děti obklopily Mikuláše s napjatým očekáváním,
jestli zbyde nějaký balíček
právě pro ně. A balíčků bylo
nepočítaně. Čerti nestačili
nosit a záda se jim patřičně
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prohýbala. Andělé Mikulášovi
asistovali, takže rozdělování
dárků pro děti s krátkým Mikulášovým komentářem probíhalo pěkně hladce. Mikuláš
se rozloučil s přáním krásných
Vánoc a se svým doprovodem odešel zase dělat radost
jiným dětem.
Děkujeme Jirkovi Hudečkovi za roli Mikuláše, celému
kolektivu mateřské školy
za divadélka a paní učitelce
Veronice za velkou pomoc při
organizaci celého odpoledne.
Za rodinné centrum Leťánek
Barbora Tesařová
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dětský domov Lety – rozhovor

Vánoce v dětském domově Lety

Zpívání při adventních trzích v Dobřichovicích jako poděkování za Strom přání

Zdroj: Archiv DD

O

tom, jak probíhají předvánoční přípravy a také samotné sváteční dny v Dětském
domově v Letech, vyprávěla pro Letovák Mgr. Blanka Strouhalová.

n Jak si děti letos užily Vánoce?
Vánoce proběhly podobně
jako každý rok – část dětí odjela už před Štědrým dnem
ke svým příbuzným a menší
část zůstala v domově. Starší z nich obalovaly a smažily
kapra, ostatní chystaly slavnostní tabuli a po štědrovečerní večeři se šlo ke stromečku a rozdělovaly se dárky.
Podobně jako nejspíš v každé
běžné rodině.
n Kdo vlastně dětem nosí
dárky v dětském domově?
Přeci Ježíšek. Ale vážně:
Na to je dotace zřizovatele
opravdu trochu krátká. Už
před pár lety si ale stejnou
otázku položili i jiní lidé a nabídli nám v tomto směru spolupráci.
n Myslíte dobří lidé tady
na Dobřichovicku?
Z Dobřichovic je to přede-
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vším restaurace Zámecký had
a její dobrá duše paní Pánková, která tam každý rok před
adventem postaví stromeček
a ověsí jej místo ozdob obálkami, v kterých jsou napsaná
nebo namalovaná přání našich dětí. Hodnotu dárku rozlišuje barevnost obálek, takže
si každý návštěvník, chce-li
udělat dobrý skutek, ustřihne
obálku podle svých finanč-

Děti zpívají ve dvoraně České pošty

www.obeclety.cz

ních možností, dárek pořídí,
zabalí a donese do restaurace. Odtud už je pak andělíčci
na zlatých saních převážejí
k nám do domova, až pod
štědrovečerní
stromeček.
Na děti, které jsou tou dobou
u někoho ze svých blízkých,
tu počkají, až se vrátí.
Z těch vzdálenějších andělíčků je to například Rádio
KISS, které vysílá do éteru, 

Zdroj: archiv DD Lety

dětský domov Lety – rozhovor

Štědrý večer v DD Lety

 ve kterém že obchodním
centru stojí letos jejich „Strom
splněných přání“. Obálky
na něm sice nevisí, opatrují
je pod ním líbezné hostesky
v krabičkách, ale jinak to funguje stejně. Podobně nám
pomohli se zajištěním dárků
také zaměstnanci Leaseplanu.
Jde nám o to, aby děti nebraly tahle dobrodiní jako
samozřejmost. Aby rozuměly, že i ony jsou schopny dělat někomu radost. Nacvičily
proto se svou vychovatelkou
pásmo písniček a vystupovaly s ním na adventních programech firem, které domovu pomáhají. A myslím, že si
to obě strany opravdu užily.
n Všechno ostatní zvládnete ze zmíněné dotace?
To ne. Podporu děti potřebují nejen o Vánocích a my
i všichni naši příznivci, kterých není málo, se o to snažíme i ve všedních časech.
Podáváme různé grantové
žádosti a projekty, které když
uspějí, pak uskutečňujeme.
Z těch větších je to například
„Tréninkové
zaměstnávání“,
které nám už podruhé podpoří
Nadační fond Albert ze známých Bertíků. Skupinka star-

Zdroj: archiv DD

ších dětí se několikrát do roka
vypraví do Nebočad u Děčína,
kde si v chráněných dílnách
občanského sdružení Jurta vyzkouší pod vedením sociálních
pracovníků, co to znamená „být
zaměstnán“. Co se od takového
zaměstnance očekává za dovednosti, za pracovní návyky
a podobně. Poznají tu také,
k čemu mají větší a k čemu
menší talent, co jim opravdu
jde, v čem jsou úspěšní.
Třetím rokem realizujeme
projekt Dětský domov Lety
a rovné příležitosti ve vzdělávání. Prostřednictvím něj
se toho děje ale zajímavého

tolik, že snad navrhuju, abychom povídání o něm nechali
do příštího vydání Letováku.
n Pokud vím, hrajete i divadlo.
Ano. To je takový nečekaný výstup z dramaterapie,
kterou s dětmi dělá naše
psycholožka Tereza Koryntová spolu s panem režisérem
Jiřím Ondrou. Původní myšlenkou bylo jen poskytnout
dětem, kterým se z různých
důvodů o svých problémech
hůř mluví, nějakou formu,
kde mohou stav mysli ventilovat zase trochu jinak. Děti
to ale nesmírně chytlo a oba
terapeuti se nechali strhnout
také… Až vzniklo první představení s názvem Pasažéři.
Loni přibylo ještě Tváří v tvář.
V obou se více či méně autobiograficky, ale hlavně pocitově promítají i reálné životní
příběhy našich dětí. Jsme docela zvědaví, co dramaterapie
přinese na jeviště letos.
Těším se na pokračování
zajímavého povídání v příštím Letováku a přeji mnoho
štěstí a zajímavých nápadů
po celý nový rok 2012! (bt)

Z dobřichovických trhů - stánek DD Lety

www.obeclety.cz

Zdroj: archiv DD Lety
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vítání občánků a sázení stromů

V Letech jsme opět obnovili tradici
vítání občánků

V

sobotu 17. září jsme obnovili tradici, která podle kronik byla ukončena
před velmi dlouhou dobou – uvítali jsme
novorozence, kteří se narodili v naší obci
v první polovině roku 2012.
Pozváno bylo jedenáct dětí, k vítání nakonec
dorazilo osm, stromů však bylo vysazeno všech
jedenáct. Letos jsme v letech přivítali Jakuba
Turynu, Kristýnku Květoňovou, Štěpánku Buchtelovou, Helenku Huplíkovou, Honzíka Květoně,
Adámka Hůlku, Valérku Kabilkovou a Štěpánka
Švantnera.
Obecní úřad kromě drobností pro každé miminko a kytičky pro maminku připravil i dar
v podobě stromu, který rodiče letos narozených dětí vysadili v obci ještě na podzim.
Proč jsme věnovali stromy? Protože čas života se počítá od prvního do posledního nadechnutí. Proto jsme vysadili stromy, abychom
měli u nás více kyslíku a dýchalo se nám lépe.
Stromy jsou svou dlouhověkostí často předurčeny, aby se staly svědky životů několika generací člověka. Děti nám kromě jiného přináší
na tento svět hodně diskutovanou hodnotu věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál.
Životy našich dětí jsou pokračováním životů
našich a našich předchůdců. Tento nekonečný
řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud
svět, do něhož své děti přivádíme, bude rozumný a klidný. My všichni můžeme přispět k tomu,
aby naše děti žily v lásce a rodinné harmonii
a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému
okolí. A budeme přispívat i tak, pokud se postaráme o svěřené stromy. Tak doufáme, že děti
na své stromy nezapomenou.

A jak jsme stromy sázeli?

Samotné sázení se uskutečnilo o slunečném
víkendu v sobotu 5. listopadu. Celkem bylo
vysázeno jedenáct různých stromečků, podle
toho, jak si je rodiče vylosovali - javory, smrčky,
buk i jeřáby a jedna okrasná jabloň. Stromky
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Ať dobře rostou - děti i stromy

Foto: Bára Tesařová

našly své místo v parčíku mezi Pražskou a Řevnickou ulicí. Velký dík patří panu Jaroslavu Bolartovi, který vybagroval jámy, zahradníku Jaromíru Láníkovi, který pomohl dobrou radou, jak
správně stromy vysázet, aby se jim u nás dobře
bydlelo, místnímu spolku dobrovolných hasičů,
kteří je ve finále vydatně zalili.
Za úspěchem celé akce stojí samozřejmě
i píle rodičů, kteří stromy svým dětem během
dvou hodin vysadili. Také na šampaňské došlo,
takže jsme se sousedsky rozešli po dobře vykonané práci v dobré náladě. Už teď přemýšlíme,
kde budeme stromy vysazovat napřesrok.
Závěrem bych chtěla poděkovat majiteli
i personálu restaurace MMX, kde se vítání občánků konalo, za laskavou pomoc při realizaci
akce, velký dík patří paní zahradnici Evě Kuběnové, která obstarala veškerou květinovou výzdobu i květiny pro maminky. Velmi děkujeme
Bětce Bartoníčkové za milý hudební doprovod
a podmalování naší malé slavnosti a také všem
rodičům, kteří s dětmi přišli.
Také si velmi vážíme sponzorů dárků pro děti
a rodiče, kterými jsou firmy ESO market, Liftec
s.r.o. a také firmě IBS Rokal Praha, s.r.o., která darovala všechny stromy.
(bt)

www.obeclety.cz

kynologický klub

Rok 2011 v Kynologickém klubu

S

končila další sportovní sezóna. Jaká byla? Myslím, že můžeme být spokojení. Letos jsme uspořádali celkem osmery zkoušky z výkonů a dva tradiční závody, v létě
jsme si užívali chladnou a vlhkou dovolenou na letním výcvikovém táboře, několikrát
jsme se sešli u příležitosti oslavy životních jubileí našich členů a společně jsme poseděli u dobrého jídla a sklenky vína nebo piva.

V průběhu celého roku pilně trénujeme
a připravujeme svoje psy právě na zkoušky
z výkonů a také na závody. Naše závody jsou
známé hlavně pěknými trofejemi a velkým
množstvím hodnotných cen,
které získáváme od našich
stálých a štědrých sponzorů.
Patří jim za to náš veliký dík.
Jejich jména a loga jsou uvedená na našem webu www.
kklety.cz , který je plný fotografií ze všech našich akcí,
reportáží, článků a dalších
zajímavostí.
Také jsme se kromě letních
a vánočních prázdnin věnovali po celý rok štěňátkům
a jejich páníčkům. Máme velikou radost, že jsou naše kurzy
pro štěňátka pořád v oblibě.
Svědčí o tom pravidelná velká účast. Pejsků
chodí v poslední době tolik, že je musíme
rozdělovat na tři skupiny, aby bylo dostatek
prostoru a času se všem věnovat. Pokud budete mít chuť, stačí v neděli odpoledne zajít
na procházku po cyklostezce u fotbalového
hřiště a sami se budete moci podívat, kolik
pejsků si na cvičáku hraje a cvičí. Je jich každou neděli téměř sedmdesát.
S koncem sezóny se velmi rychle blíží i konec letošního roku. Konec roku přináší také
oslavy Silvestra a zároveň i to, co nemají
pejskaři a pejsci rádi, a to jsou petardy a ohňostroje, zkrátka velké množství zvukových
a světelných efektů. Ti, kteří se střílením baví,
by měli vědět, že se zvířata většinou střelby
bojí, je pro ně velkým stresem. Mnohé z nás
tak opět čeká prožití Silvestra se psy doma
za zavřenými okny s nahlas puštěným rádiem, aby to aspoň trochu přehlušilo intenzitu

hluku půlnočního střílecího šílenství a psy tolik nestresovalo.
Konec roku také většinou vybízí k bilancování toho, co se v jeho průběhu událo. Nemám
tohle bilancování moc ráda,
ale přesto…. co k tomu říci?
Rok 2011 byl takový, jaký byl.
Byl nabitý spoustou dobrých
i špatných událostí, ze kterých
jsme se možná poučili, možná ne. Zestárli jsme o jeden
rok, snad jsme možná i trochu
zmoudřeli, trochu víc nás bolí
nohy a záda, možná potřebujeme o trochu silnější brýle. Něco
nám politici zdražili, nezlevnili
asi nic, ale pořád si myslím, že
nemáme materiální nedostatek. Čeho se nám podle mě ale
stále více nedostává, je tolerance, úcta, pochopení, přátelství a láska.
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že
ten čas strašně rychle utíká, a že by si každý
z nás měl víc vážit každé chvíle, kdy je zdravý a má někoho, kdo ho má rád, protože to je
podle mě to nejdůležitější. A věřte mi, že čím
víc si tohle uvědomuji, tím víc a radši jsem se
psy než s lidmi.
Žijeme ve složité době plné psychického
tlaku ze všech stran a stále se za něčím honíme. Přeji všem, aby se aspoň o Vánocích
uměli na chvíli zastavit, odpočinout si, aby se
zamysleli a zkusili se k sobě hezky chovat nejen o vánocích.
Do nového roku 2012 bych přála nám všem,
tedy i sobě, aby všichni, na kterých nám záleží a které máme rádi, byli zdraví a spokojení
a aby se situace ve světě aspoň trochu zklidnila. Možná je to naivní přání, ale je moje. Tak
ať vám to všem vyjde.
Alena Vanžurová

www.obeclety.cz
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důležitá telefonní čísla

602 750 902, 974 882 740
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inzerce

Opravy
karOserií

Kontakt: V Luhu 509, 252 30 Řevnice • Tel. 602 640 640 • E-mail: karosarna@revnice.com
Příjem a výdej zakázek: PO-PÁ 8.00 – 16.30

 karosářské práce pro všechny
značky vozů
 likvidaci škod s pojišťovnou
vyřídíme za vás od poškození vozu až
po jeho celkovou opravu a předání
 zajistíme náhradní vůz, pokud je
na něj z pojistného plnění nárok
 karosářské práce i na dvou
rovnacích rámech
 lakování nejmodernější technikou
 odtah vašeho havarovaného vozidla
k nám
 opravy škod způsobených kroupami
 výměny autoskel
 čištění interiéru vozů
 pojištění – Allianz, Uniqa, Kooperativa
 objednávání náhradních dílů AUTO KELLy
 výroba a nalepení reklamních nápisů

www.obeclety.cz
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inzerce

CENTRUM ČERNOŠICE

Moderní náměstí s byty, kancelářemi,
ordinacemi a obchody
BYTY s jižní orientací
s výhledem na Brdské lesy
• Nadstandardní vybavení
• Podzemní parkování
• Výtah
• Sklep
• Ihned k nastěhování
• Veškerá občanská vybavenost
na dosah

VÝBĚR Z NABÍDKY:

• 3+kk s terasou, 89m2, 1. patro,
dubová podlaha, dveře dýha dub,
eurookna, koupelna Villeroy&Boch,
terasa 13m2 z tropického dřeva
4.611.000Kč vč. DPH
• Studio, 30m2, 1. patro, 1.299.000 Kč
BEST OF REALTY Zvláštní cena poroty
nominace na STAVBU ROKU 2010

• Dokončené kanceláře
s vlastní koupelnou od
1.039.200 Kč bez DPH
• Poslední volný obchod
na náměstí

PRODEJ:
IBS-ROKAL, s.r.o.,
tel.: 604 363 481, 251 643 530

www.centrum-cernosice.cz
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