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informační zpravodaj letovských občanů a chatařů

Vychází jako čtvrtletník

společenská rubrika, obsah
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících leden až květen 2012 oslavili svá životní jubilea:
Věra Vaňková, Marie Nádrová, Marie Žáčková, Blahoslav Brožek, Josef Mizera,
Jiří Kudrna, Marie Kričková, Marie Tichá, Eva Krchovová, Blanka Váňová,
Květuše Mazumdarová a Alena Zítková
V měsících červen, červenec a srpen 2012 oslaví svá životní jubilea:
Petr Zítek, Božena Kvěchová, Marie Kadlecová, Jiří Kosek, Roman Brunclík,
Miloslava Vaňásková, Růžena Bursíková, Oldřich Limport a Růžena Šafaříková
Narodili se:
Mikuláš Frolík, Matyáš Hrkal, Otakar Kelbel, Nikola Klímová, Zina Perglová,
Adam Hofman, Tereza Šilhavá a Daniel Dostál
Navždy nás opustili:
Eva Pokorná, Radomír Vrána, Štefan Geljen, Jiří Kárník, Ludmila Denglerová
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.
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slovo starostky

Nové volby

D

ne 14. července 2012 se budou konat nové volby do obecního zastupitelstva v Letech. Tyto volby nejsou doplňkové, ale nové, které dávají občanům na jedné straně opět možnost volit nové zastupitele, ale také nám všem dávají možnost vstoupit
do komunální politiky a podílet se na věcech veřejných.

Ve volbách v říjnu 2010 se rozvlnila nehnutá hladina stálých zastupitelů a s novými zastupiteli se začalo něco dít. Nejenom
na radnici, ale i v myslích občanů. Najednou
se začaly ventilovat problémy, podněty, které
přicházely na radnici takřka denně.
Asi to tak muselo být, že rozdílnost názorů
i vyplouvající více či méně vážné problémy
vedly k odstoupení předcházející garnitury
zastupitelů.
Necelé dva roky, které uplynuly od voleb,
nám ale stačily na to, abychom v zásadě stabilizovali rozpočet obce, smluvně ošetřili dluhy
obce a jejich splácení. Změna č. 3 územního
plánu se zastavila těsně před jejím dokončením. Zahájily se práce na novém územním
plánu. V současné době se provádí pasportizace komunikací a veřejného osvětlení
do elektronické podoby, aby bylo možné pracovat na opravách a investicích systémově.
Jsou schválené finanční zdroje na tři projekty
(kruhová křižovatka, vybavení zahrady u MŠ
a technické vybavení pro SDH) v celkové sumě
cca 26 mil. Kč. Dále je rozpracovaná projektová dokumentace na chybějící kanalizaci v oblasti Kanady a K Rovinám. Stavební povolení

jsme získali pro kanalizaci v ulici Ve Škabrdli.
Snažili jsme se, aby byly připravené projekty
v případě vypsání dotace a mnoho dalšího.
Tyto necelé dva roky byly naplněné tvrdou
prací, emocemi, ale i určitým zadostiučiněním, že když se chce pracovat ve prospěch
obce, tak to určitě jde.
Na závěr bych se s Vámi chtěla rozloučit, jelikož v nadcházejících volbách tentokrát nebudu kandidovat do zastupitelstva. Bylo to pro
mne velmi těžké rozhodnutí, protože cítím
velkou odpovědnost vůči těm, kteří mě projevili důvěru a nerada odcházím od rozdělané
práce. Nakonec však převážilo mé pracovní
vytížení a závazky, které jsem přislíbila ještě
před minulými volbami do našeho zastupitelstva. Věřím, že jsme i za tu krátkou dobu stihli
odvést velký kus práce, a doufám, že na ni někdy v budoucnu budu moci navázat.
Takže vážení spoluobčané, zajímejte se
o věci kolem vás, a přijďte k volbám po předchozím zamyšlení, koho chcete volit. Jsou
před námi ještě další dva roky do dalších
pravidelných voleb. A to se opět může hodně
udělat ve prospěch obce.
MUDr. Jaroslava Rezková
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reakce zastupitele
Reakce zastupitele zaslaná do redakce:
Ráda bych reagovala na slova paní starostky, která se kromě tohoto vydání Letováku objevila již v Našich novinách a Našem
regionu č. 12/2012.
Stabilizace rozpočtu proběhla díky pečlivosti paní místostarostky smluvně podchytit
závazky obce, úspornými opatřeními v režii
obce a také nerealizováním žádných větších
projektů během uplynulých dvou let. A také
díky vyšším příjmům, se kterými nebylo
v rozpočtu podle zásady opatrnosti, kdy se
počítá s horší variantou, kalkulováno.
Paní starostka dále píše o schválených finančních zdrojích.
Pokud vím, tak dva projekty, které prošly
dotačním řízením ve fondech Středočeského kraje, jsou v současné době ve fázi shromažďování dokumentace potřebné k přípravě a podpisu účelové smlouvy o poskytnutí
dotace z Fondů Středočeského kraje. Chybí
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nám usnesení zastupitelstva o přijetí dotace. Poté, až smlouva bude podepsána, pak
teprve přijdou finance na účet obce, aby se
záměr mohl realizovat. Toto předpokládám,
že se stane zkraje podzimu. Zmíněné dva
projekty jsou ve výši 650 tisíc korun a týkají
se průlezek na školní zahradu MŠ Lety a svolávací systém pro místní hasiče.
Finance na vybudování kruhového objezdu nejsou schválené, nejsou smluvně
ošetřené. Je to stále otázka budoucnosti
a dalších jednáních mezi obcí a Úřadem
Středočeského kraje. V současné době projektová dokumentace kruhového objezdu
prochází kolečkem územního řízení.
Projektová dokumentace pro kanalizaci
ulice Ve Škabrdli byla dovedena ke stavebnímu povolení, snažili jsme se žádat o dotaci na její realizaci, žádost však byla zatím
zamítnuta.
Připravena už starostou Hudečkem byla
dokumentace pro výstavbu kanalizace v ulici K Rovinám. Tato je v současné době ve fázi
územního řízení, kde se čeká na stanovisko
města Dobřichovice, zda povolí připojení
tohoto kousku ulice do své čističky odpadních vod. A jaké poplatky budou žadatelům
vyměřeny (viz zprávy z OÚ dále v Letováku).
Projektová dokumentace pro pravobřežní
část Letů je v rukách projektantů.
Souhlasím s paní starostkou, že uplynulé
dva roky jsme se scházeli každé úterý večer, abychom se seznamovali a řešili obecní problematiku. Ta je obsáhlejší a bohatší
tím více, čím více se naše obec rozrostla.
Na rozdíl od toho musel zůstat počet úřednic stejný. Existuje diametrální rozdíl mezi
úřady Dobřichovic nebo Řevnic a letovskou
rychtou, kdy se funkce několika odborů,
tajemníka a technického pracovníka městském úřadě slučují do funkce starosty menší
či větší obce. Za vším samozřejmě stojí výše
rozpočtu. Mohla by se zvyšovat, pokud by
se co nejvíce obyvatel Letů rozhodlo, že se
přihlásí k trvalému pobytu právě do Let.
Barbora Tesařová
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Doprava v obci

Z

astupitelstvo dostalo několik podnětů na řešení situace dopravy v naší obci. Buď
se jednalo o upozornění, že dopravní značky jsou poničené, velmi zašlé nebo chybějící. Také upozornění na nebezpečné výjezdy na hlavní silnici, ale i stížnosti na výrazné zvýšení průjezdů na místních komunikacích. To vše vedlo k zahájení komunikace s Dopravním inspektorátem Policie ČR Praha-západ.

Zástupci Dopravního inspektorátu na místě provedli kontrolu dopravního značení. Byli
jsme překvapeni, když nás informovali, že již
v roce 2009 a 2010 byla obec vyzvaná k odstranění některých nevhodných dopravních
značek nebo jejich výměnu. Ale žádná odezva tehdy nebyla.
V současné době jsme již dostali povolení
na umístění šesti dopravních zrcadel ke zlepšení přehlednosti v místě křížení nebo nepřehledných zatáček. Jedná se o umístění
zrcadel u všech třech výjezdů na silnici II/116
Karlštejnská, dále při výjezdu z návsi do ulice Řevnická, v křížení ulic K Libří a Na Vrších
a také K Rovinám a Na Hvězdárnách.
Také budou vyměněné zejména některé
dopravní značky příkazové a zákazové, kdy
jejich barevná zašlost může vést k jejich přehlédnutí.
V ulici Mořinská bylo již umístěné dopravní
zrcadlo v místě nepřehledné zatáčky a byla
instalována informační značka o začátku
obce v místě ukončení Řevnic.
Dále Správa silnic (správce této komunikace) by měla umístit na základě stanoviska
Dopravního inspektorátu Policie ČR začátek
obce Lety na silnici II/116 cca 50 m před odbočením do ulice K Libří ve směru od Rovin.
Tato značka bude doplněna omezením rychlosti 70 km/hod. a v místě stávající značky
obce Lety (cca 100 m před bytovou zástavbou „bílých kostek“) bude umístěna značka
50 km/hod.
Pracuje se na projektu vybudování okružní
křižovatky na ulici Karlštejnská a Pražská tak,
aby mohla být naplněná smlouva s Krajským
úřadem Středočeského kraje na financování
její výstavby spolu s opravou povrchů vozovky těchto průjezdních silnic. Zde bych ráda
poděkovala majitelům přilehlých pozemků

za jejich poskytnutí, které jsou potřeba, aby
se tento kruhový objezd mohl vybudovat. To
ovšem nebylo ve všech případech vyzvaných
vlastníků. Velký problém v technickém řešení rozhledových vzdáleností kruhového objezdu nastal při nesouhlasu vlastníka, který
paradoxně odkoupil pozemek právě od obce
na jaře v roce 2010.
Na závěr ještě informace o plánované opravě zvláště nebezpečných výtluků na místních
komunikacích, které se objevily po zimním
období a také oprava některých propadlých
míst, kde se zadržuje po deštích voda a tím
dochází k poškozování povrchu komunikace.
V naší obci je několik takových míst, kde chybně řešené odvodnění nebo vůbec neřešené
(zvláště v nové lokalitě na Výsluní a Na Hvězdárnách) vede nyní k průsakům vody do základů přilehlých nemovitostí nebo k devastaci povrchu komunikace a jejího okolí. To je ale
na novém zastupitelstvu, jestli bude chápat
tuto problematiku.
MUDr. Jaroslava Rezková, starostka
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Hospodaření obce v roce 2011
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva (OZ) 10. 3. 2011 jsme slíbili pravidelně informovat o hospodaření obce. Jelikož
vzhledem k postupnému odstoupení všech
zastupitelů i náhradníků z řad ODS v současnosti není možné svolat plnohodnotné veřejné zasedání OZ, přinášíme informace alespoň
touto formou. V minulém čísle Letováku jsme
vás již informovali o průběžném hospodaření
a úsporných opatřeních v minulém roce. Nyní
jsou k dispozici finální čísla za celý rok 2011
a můžeme je tedy porovnat s rokem 2010.1
Celkové závazky obce se během roku 2011
podařilo snížit z 8,14 mil. Kč (9,3 mil. Kč včetně
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních) na 5 mil. Kč (5,4 mil. Kč včetně časového
rozlišení a dohadných účtů pasivních). Graf2
níže názorně ukazuje, jaké položky se podařilo
nejvíce snížit. Z grafu můžete vidět, že se například výrazně zlepšila platební morálka obce,
kde výše nesplacených faktur klesla z 2,9 mil.
Kč k 31. 1. 2010 na 1,2 mil. Kč k 31. 1. 2011.

z 8,14 mil. Kč na 5 mil. Kč
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle
Letováku, v roce 2011 došlo k výraz-

nému pokroku buď ve smyslu splácení, nebo
v uzavření splátkových kalendářů u všech závazků obce. 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 se sousedními Dobřichovicemi, týkající se splácení
dluhu ve výši 1,8 mil. Kč z období plynofikace,
kdy nově Lety splácejí 70 tis. Kč za čtvrtletí. Tento dluh z období plynofikace začal být v roce
2011 po letech splácen. Bylo obnoveno splácení půjčky od firmy Risl, s.r.o. dle splátkového
kalendáře. A jak již bylo uvedeno výše, k velkému zlepšení došlo během roku 2011 i na straně nesplacených dodavatelských faktur.
Díky úsporným opatřením se tedy zadlužení obce a jeho rozložení v čase již pomalu blíží
přijatelné úrovni a po roce úspor a intenzivního splácení dluhů bude mít zastupitelstvo
vzešlé z červencových voleb uvolněné ruce
i k postupnému rozvoji obce.
Mgr. Lukáš Rečka

1
Veškeré informace o hospodaření obce naleznete na obecních internetových stránkách (www.obeclety.cz) v sekci Obec Lety –Finance – Závěrečné účty. Na stránkách www.rozpocetobce.cz můžete najít přehledně i graficky zpracované rozpočty nejen obce od roku 2000 do roku 2010. Postupem času by zde měly být i údaje i za rok 2011.
2
Položka ostatní zahrnuje především časové rozlišení a dohadné účty pasivní a některé další drobné účetně oddělené položky.
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Bezpečnost dopravy na Karlštejnské

V

letošním roce dostalo letovské zastupitelstvo již několik podnětů k řešení bezpečnosti dopravy v Karlštejnské ulici na komunikaci 2. třídy II/116, zejména pak k problematickým nájezdům na tuto komunikaci od tamních nových bytových domů. Jelikož stávající stav považujeme jako zastupitelé za vážný a neuspokojivý i bez podnětů
od občanů, chceme Vás informovat, jak celá situace vznikla a jak se ji snažíme řešit.
K současnému stavu nemělo nikdy dojít,
jelikož takto realizovaný projekt bytových
domů a jejich napojení na komunikaci 2. třídy neodpovídá platným předpisům a normám. S politováním
musíme konstatovat, že vznik
takto špatně řešené dopravní
obslužnosti dané lokality i její
nedostatečné spojení chodníky s obcí, byl možný jen díky
selhání odpovědných úřadů,
včetně minulých zastupitelstev obce Lety.
Jednak celý projekt výstavby
bytových domů v Karlštejnské
ulici špatně řešil nájezdy na komunikaci 2. třídy II/116, kde nejsou dodrženy rozhledové úhly.
Toto potvrzuje i zpráva dopravního inspektorátu Policie ČR Praha
venkov-západ, která byla zpracována na základě našeho podnětu a již jsme nedávno obdrželi.
Mezi zónou obytných domů
a silnicí 2. třídy má správně být
ještě obslužná komunikace. Ta
zde zcela chybí, jelikož nebyla
ve fázi realizace projektové dokumentace celého areálu s bytovými domy vyžadována žádným
z dotčených úřadů. Rovněž odpovídající chodníkové spojení celého areálu s obcí mělo být požadováno zastupitelstvem obce
po developerovi již v projektové
fázi. Bohužel, nebylo.
Dále nebyl během výstavby dodržen ani
již tak nedostatečný projekt a přesto byl
bez problému zkolaudován (se souhlasným
stanoviskem bývalého starosty). Jen namát-

kou můžeme uvést, že protihlukové stěny
u bytových domů mají být dle projektové
dokumentace zděné či betonové.
Takové mají totiž oproti stávajícím dřevěným výrazně větší
schopnost pohltit hluk a také
jsou, na rozdíl od dřevěných,
téměř bezúdržbové.
Přesto se intenzivně snažíme bezpečnost chodců i řidičů v Karlštejnské ulici (II/116)
v rámci svých možností řešit.
Naše možnosti jsou však relativně omezené. Jelikož se
jedná o silnici 2. třídy, musí
být veškeré dopravní značení i omezení rychlosti
schválené Odborem dopravy Městského úřadu (MěÚ)
Černošice (stejného úřadu,
který povolil dopravní připojení z obytných/parkovacích
zón) na základě kladného
stanoviska Policie ČR.
Obec Lety již v minulosti
žádala omezení rychlosti
v prostoru nových bytových domů v Karlštejnské ulici. Policie ČR však
s odůvodněním, že jde
silnici 2. třídy omezení
rychlosti odmítá. Proto ho
neschválí ani Odbor dopravy MěÚ Černošice. Na základě našich podnětů však nyní
Policie ČR schválila alespoň
posunutí dopravní značky „Lety“ označující
začátek obce před křižovatku silnice II/116
a ulice K Libří ve směru do Letů s tím, že v úseku od takto posunuté značky až přibližně 
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 do míst, kde je značka „Lety“ nyní, bude
maximální povolená rychlost 70 km/h.
a od tohoto místa 50 km/h. Většího omezení
rychlosti již nebylo možné dosáhnout. Snížení rychlosti v úseku před novými bytovými domy při vjezdu do obce snad pomůže
alespoň částečně zpomalit dopravu i přímo
v daném úseku. Nyní ještě zbývá, aby toto
opatření schválil Odbor dopravy MěÚ Černošice a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS SK) rozhodnutí zrealizovala. KSÚS SK spravuje silnice 2. třídy a je
zodpovědná i za dopravní značení. Nyní tedy
závisí především na flexibilitě Odboru dopravy MěÚ Černošice a KSÚS SK, kdy dojde k realizaci změny dopravního značení.
V nedávné době nám Odbor dopravy MěÚ
Černošice schválil umístění zrcadel u všech tří
výjezdů z bytových domů na Karlštejnskou
ulici. To by mělo zajistit lepší výhled při vjezdu
na Karlštejnskou ulici a zvýšení bezpečnosti
všech zúčastněných. Tato zrcadla budou nainstalována v nejbližší době. V lednu letošního roku jsme požádali velitele Obvodního
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oddělení Policie ČR v Řevnicích, nadporučíka
Bc. Jiří Dlaska, o kontrolu provozu i rychlosti
na Karlštejnské ulici. Pan nadporučík přislíbil
tyto kontroly domluvit i s příslušným oddělením dopravní policie ČR. Jelikož však kontroly
neprobíhají, či alespoň ne v dostatečné míře,
budeme tento požadavek při nebližší příležitosti opakovat.
Jelikož jsme si vědomi přetíženosti páteřních komunikací v obci, je to pro nás jeden
z argumentů, proč nechceme rozšiřovat zastavitelná území v katastru obce Lety, což
by tuto přetíženost silnic ještě více zhoršilo.
I proto jsme žádosti o rozšíření zastavitelných ploch (například na poli za bytovými
domy na Karlštejnské ulici směrem k lesu)
nezařadili do změny územního plánu, která měla být původně hotová již na přelomu
jara a léta tohoto roku. Protože však počet
zastupitelů v lednu letošního roku klesl pod
5, a zastupitelstvo je tím neusnášeníschopné, projednávání změny územního plánu
bylo přerušeno. Stejný osud potkal i přípravu
nového územního plánu, který musí být dle
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu hotový do konce roku
2015. Žádosti o rozšíření zastavitelné plochy
v Letech přijdou téměř s určitostí i k novému
územnímu plánu. O něm však již bude rozhodovat zastupitelstvo vzešlé z nových voleb
14. července 2012.
Věříme, že naše výše popsané kroky, které jsou již z části ve fázi realizace, pomohou
zlepšit situaci v Letech. Řešení dopravy v naší
obci se budeme i nadále věnovat až do konce
našich zastupitelských mandátů.
Lukáš Rečka

www.obeclety.cz
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Reakce na odpověď zastupitelů zaslaná do redakce:
Vážení zastupitelé,
Po přečtení odpovědi na dopis manželům Šebkovým mám pocit, že je příliš tendenční a ne vše je úplně tak, jak pan Rečka
uvádí. Kroky k nápravě byly činěny již dříve,
jak ze strany obce, tak nás samotných obyvatel domů na Karlštejnské ulici (přechod,
dopravní studie.). Souhlasím s tím, že situace není jednoduchá hlavně k její finanční
náročnosti.
Pokud ke stavu nemělo nikdy dojít, neměly být pozemky součástí územního plánu určené k bytové zástavbě. Pokud již bylo vydáno
stavební povolení, neměla
obec bez rozšířených pravomocí mnoho prostoru
k vyjednávání. Kdyby
projekt zásadně neodpovídal platným předpisům a normám, nebylo by
vydáno stavební povolení.
Je pravda, že nebylo splněno, nebo doloženo vše, co stavební povolení vyžadovalo. V tom
vidím selhání odpovědných orgánů a tak
umožnění kolaudace. Ve zmatku vyhlášek,
norem doporučujících a závazných mohla obec tak vznést maximálně námitku,
jako nedávno a nesmyslně v případu ulice
Na Pěšince. Nájezdy by to ale určitě nevyřešilo. Podmínky odboru dopravy a policie
byly splněny (rozhledová pole podle ČSN
766110, vyhl.104/97sb.). Problémy byly
sice u stromů větších průměrů a lebedou
vysokou i jeden metr, to však později vyřešilo kácení a údržba zeleného pásu podél
komunikace. Největší problém je rychlost
vozidel vyšší jak 50 km/h.
Této rychlosti vyhovují rozhledová pole
(35m). Také policie, která problém nyní vnímá, dala tenkrát souhlas s kolaudací. Nevím,
co myslí pan Rečka tím, že má být mezi zónou obytných domů a silnicí II. třídy ještě
obslužní komunikace. Problémem se zabývám již delší dobu, ale žádný s oslovených

autorizovaných inženýrů pro dopravní stavby mi neřekl, že je něco zásadně špatně.
Není povinností developera, pokud se jinak nedohodne, realizovat obecní chodník.
Náklady by promítl do ceny bytů a to se mu
nezdálo ekonomicky výhodné, proto na dohodu nepřistoupil. Zjednodušení projektu
se projevilo nejvíce na domech, ne na komunikaci.
Podle PD neměly být ploty (protihlukové
stěny) nikdy betonové, betonové měly být
jen sloupky.
Dále se píše, jak nebylo jednoduché snížení rychlosti. Zpomalení rychlosti pod 50 km/h
je problém. Možný je retardér jako součást vozovky
(finance), ale 50km/ je tam
již dnes. Je nutné neustále
urgovat policii, aby represí
donutila neukázněné řidiče
jezdit předepsanou rychlostí, nebo smluvně vyjednat
měření rychlosti některou s okolních městských policií.
Zrcadla odbor dopravy určitě schválí,
mohlo se tak stát již při revizi dopravního
značení, kdyby tehdy byli přizváni zástupce
odboru dopravy. Věc byla a je plně v režii
obecního úřadu.
A ti z nás, co zde ještě nemají z jakýchkoli
důvodů trvalý pobyt, by se měli zamyslet, že
tím také obec přichází o finance, třeba právě na tato zrcadla.
Pokud jde o kapitolu schody a přechod,
plně souhlasím a SD Bohemia Grup, a. s.
(S-Development, a. s.) bych nedal ani korunu, protože ve snaze maximálního zisku
zanedbali stavební dozor. Na stavbě ušetřili
jak nevyplácením části pozastávek faktur,
tak slevou za nekvalitní práce. Jejich peníze
to nejsou, měli kalkulovaný zisk za bezvadnou práci a tu nám neodvedli. Ale to už je
náš soukromý boj obce i nás jako majitelů
bytů a nemovitostí.
Vondráček Jiří
Předseda SVJ Karlštejnská 515

50
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Nové volby do obecního
zastupitelstva obce Lety

P

oté, co se v lednu rozpadlo obecní zastupitelstvo odstoupením pátého člena, Ministerstvo vnitra ČR určilo termín nových voleb v Letech na sobotu 14. července. Volební místnost v sále U Kafků v ulici V Chaloupkách bude tento den otevřena
od 7:00 – 22:00 hod.

Letos se o hlasy voličů ucházejí dvě seskupení. Obě volební strany – Sdružení nezávislých kandidátů Lety sobě a Sdružení nezávislých kandidátů a ODS, postavily po devíti
kandidátech do obecního zastupitelstva.
Volit se bude opět sedmičlenné zastupitelstvo. Proto, aby byl volební lístek platný, lze
zaškrtnout nejvíce sedm kandidátů.
Do 11. července byste ve svých schránkách
měli najít hlasovací lístky.
Na hlasovacím lístku budou uvedeni ve dvou
sloupcích kandidáti obou volebních stran.

Křížkem lze v záhlaví označit vybranou volební stranu. Tím dáte svůj hlas prvním sedmi
kandidátům této strany.
Nebo lze křížkem označit jména sedmi kandidátů, které preferujete bez ohledu na jejich
pořadí ve sloupci.
Nebo lze vybírat sedm jmen bez ohledu
na volební stranu, za kterou kandidují.
Vždy je třeba dbát na dodržení maximálně sedmi označených jmen, aby byl váš volební lístek platný.
(bt)

Sbírka použitého ošacení

D

ruhý víkend v červnu pořádalo občanské sdružení Diakonie Broumov za spolupráce letovského obecního úřadu sbírku použitého ošacení.

Sbírka použitého ošacení se uskutečnila v so- álně potřebným, azylové ubytování i pracovní
botu 9. června 2012 v sále u Kafků. Už v týdnu příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org
před deklarovanou sobotou se v přísálí u Kafků nebo na tel. 224 316 800, 224 317 203.
(bt)
začaly hromadit pytle s oblečením. Hlavní nápor však přišel během sobotního dopoledne.
Vzhledem k velkému ohlasu, kterou akce
měla, bude zopakována po dohodě s Diakonií
Broumov pravděpodobně opět na podzim.
Děkujeme za váš zájem se této charitativní
akce účastnit.
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc soci-

Dovolená na OÚ
V období od 23. 7. do 3. 8. budou pracovníci obecního úřadu čerpat dovolenou.
Děkujeme za pochopení.
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VYDÁNÍ PRVNÍHO OBČANSKÉHO
PRŮKAZU V 15 LETECH

P

ovinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku
15 let, je mít občanský průkaz (OP).

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat
o vydání OP nejdříve v den dovrčení 15 let věku
tak, aby OP byl vydán bez správního poplatku,
a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku
tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před
dovršení 15 let a doba jeho platnosti pak
bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se
OP vydává s platností 10 let). Občan by také
musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč,
protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let (dle položky 8, Sazebníku správních poplatků, který je
přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích).
Žádost o vydání OP lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (nejbližší jsou MěÚ Beroun a Černošice), v hlavním městě Praze jsou to úřady
městských částí.

K vydání prvního občanského
průkazu při dovršení věku 15 let
musí zákonný zástupce předložit:

a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) další doklady osvědčující skutečnosti
potřebné k odstranění případných rozporů
zjištěných při zpracování údajů uvedených
v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci
občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) pro vyloučení pochybnosti o státním občanství rodné listy rodičů – občanů České republiky, (rodný list jednoho z prarodičů, jestliže prarodiče jsou narozeni po 31. 12. 1953),
případně osvědčení o státním občanství.
Je-li nutný doklad o státním občanství, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u kterého podává žádost o vydání prvního

občanského průkazu, na jeho žádost státní
občanství občana u úřadu příslušného k jeho
vydání.
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů
od předložení všech dokladů potřebných pro
jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.
Vyhotovený občanský průkaz si můžete
převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu.
(bt)
(zdroj: www.mestocernosice.cz a OÚ Lety)
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Místa sběru separovaného odpadu Poplatky již při územním
Přesně loni v červenci jsme na základě dopo- řízení stavby kanalizace

ručení a konzultací se zástupci firmy EKOKOM
rozšířili počet míst, kde lze shromažďovat separovaný odpad. Toto opatření a také rozšíření
sběru o další komoditu – tetrapacky, nám napomohlo vyrovnat bilanci v odpadovém hospodářství významným navýšením příspěvku
právě za separovaný odpad.
Separovaný odpad je pravidelně vyvážen
– plasty a papír jednou týdně (plasty v pátek
a papír v pondělí), sklo a tetrapacky jednou
měsíčně.
Na základě podnětů od občanů a také jako
reakce na pořádek/nepořádek hlavně kvůli
přeplněným kontejnerům na plasty v okolí
sběrných míst, zavádíme následující opatření:
n Pořádek na sběrných místech bude následně po svozu separovaného odpadu kontrolován odpovědným pracovníkem.
n Místa se separovaným odpadem budou
postupně upravena tak, aby nádoby na separovaný odpad stál na pevném podkladě a byl
tak lépe udržovatelný.
n Provedeme navýšení počtu žlutých kontejnerů, navýší se buď pučet nádob na již
fungujících místech nebo
bude vytypováno ještě
místo další.
(bt)

Svoz
bioodpadu

Koncem května začala firma
AVE každý lichý
čtvrtek svážet bioodpad.
Nájem
za hnědé nádoby
na bioodpad jsou
zahrnuty v ceně
svozu a poskytuje je
též firma AVE.
Pokud byste měli zájem se ke svozu bioodpadu připojit, navštivte
obecní úřad. Poplatek
za 14ti-denní svoz je variabilní dle velikosti nádoby.
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Obec Lety má svoji kanalizaci svedenou
do čistírny odpadních vod (ČOV) v Dobřichovicích. Město Dobřichovice se však
dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacity místní infrastruktury. Nejvážnější je
situace týkající se nedostatečné kapacity
právě ČOV. Z tohoto důvodu navrhla rada
města Dobřichovice v souladu se stavebním zákonem schválit uzavírání plánovacích smluv se všemi novými stavebníky,
kteří budou pro svoji stavbu používat kapacity ČOV. Jedná se o bytové domy, rodinné domy, provozovny a další nebytové
prostory. Rada města navrhla výši tohoto
příspěvku ve dvou základních kategoriích.
Jedná se o byty do 50 m2 a byty nad 50 m2.
Jednorázový příspěvek na byty do 50 m2 je
stanoven na 30 000 Kč, u bytů nad 50 m2 je
to 40 000 Kč. Ten samý princip je aplikován
i u nebytových prostor. Zde je ještě zvažována kategorie nad 500 m2, kde by příspěvek
byl 100 000 Kč za každých 500 m2 nebytového prostoru. Podepsaná plánovací smlouva
a splnění jejích podmínek je nezbytné pro
vydání územního rozhodnutí. V případě, že
je územní rozhodnutí již vydáno
byl by podpis plánovací smlouvy
a splnění podmínek podmínkou
vydání stavebního povolení.
Starosta Dobřichovic Ing. Michael
Pánek uvádí, že kapacita ČOV se blíží
k vyčerpání, přičemž reálně hrozí, že
Česká inspekce životního prostředí vyhlásí po naplnění kapacity stavební uzávěru pro všechny obce, které jsou na ČOV
napojeny. Mgr. Kratochvíl vysvětluje, že
tento způsob zpoplatňuje ty, kteří se sem
stěhují a město má s tímto náklady. Starosta Pánek při březnovém zasedání zastupitelstva Dobřichovic uvedl, že ten, kdo nově
zatíží ČOV, musí tento poplatek uhradit.
Obdobná pravidla je nutno analogicky
uplatňovat i pro investory (tj. zájemce o připojení na ČOV Dobřichovice)
v sousedních obcích – v Letech, Karlíku,
Všenorech a Černolicích.
(Dle zápisu ze zasedání OZ Dobřichovice
ze dne 20. března 2012, bt)
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Šikovné odkazy pro stavebníky:

Geoportály energetických a telekomunikačních společností poskytují informace
o průběhu sítí a poloze zařízení a to především pro:
n Vyjádření k existenci sítí - informace pro
žadatele z řad investorů a veřejnosti
n Dokumentace sítě - Digitální data pro
potřeby projektantů investičních akcí
n Data o poloze technické infrastruktury
- data o poloze technické infrastruktury pro
pořizovatele územně analytických podkladů.

RWE

http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-ovydani-stanoviska/identifikacni-udaje/

Telefónica

https://corporate.cz.o2.com/cportal/appmanager/o2/home?_nfpb=true&_pageLabel=prautomMainBook

ČEZ

https://geoportal.cez.cz/geoportal/

(bt)

Krátká informace pro
motoristy dojíždějící do Prahy
přes Černošice

V červenci proběhne oprava hlavního
železničního přejezdu v Černošicích. Počítejte s uzávěrkou silnice a také omezeními
při cestování vlakem.
(bt)

Oblíbená noční čtení v knihovně
Letovská knihovna je příjemným místem
s množstvím knih ve svém fondu. Velký poklad má však ve zdejší paní knihovnici Petře
Flasarové. Už podvakrát se pořádalo v knihovně noční čtení pro děti. Petra vymyslela ještě
obdobu této akce, a to čtení odpolední.
Noční čtení jsme po zkušenosti rozdělili
na čtení pro nejmenší děti a čtení pro malé
školáky. Protože noční čtení na konci března
slavilo úspěch, opakovalo se v polovině května. A to pro děti starší, které rády vyhledávají malá i větší dobrodružství. A právě čtení
pro dobrodruhy připravujeme zase na dobu
po prázdninách, kdy pobyt v knihovně bude
spojen nejen se čtením, ale i s orientací
v knihovně i se soutěžemi. 
(bt)

Upozorňujeme, že obecní
knihovna bude uzavřena
z důvodů čerpání řádné dovolené v následujích dnech:

16. - 20. července 2012
26. - 31. července 2012
2. - 3. srpna 2012

Děkujeme za pochopení.
OÚ Lety
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Letovská škola

J

ednou z povinností obce je zajistit školní docházku pro děti, které mají v obci trvalé
bydliště. Jak se ukazuje, bude to pro nové zastupitele tvrdý oříšek.

Po několika letech, kdy jsme o problému
ŠKOLA jen mluvili, se letos stal skutečností
– při zápisu v ZŠ Dobřichovice nebylo přijato 14 z 15 letovských dětí do této školy. Důvod? Není dostatečná kapacita školy. Škola se
bude sice rozšiřovat, ale až získá město Dobřichovice peníze, případně, podle slov starosty
Ing. Pánka, začne se stavbou bez dotace, a to
nejdříve příští rok v létě.
Horko těžko jsme letos umístili děti
do Řevnic. S výhledem, že na příští rok pro
nás nebude místo ani v této škole. Podle
starosty Řevnic Libora Kvasničky je připraveno na rok 2013 do první třídy na šedesát
řevnických prvňáků. Tudíž místo pro Letováčky nebude.
Z matriky jsem si nechala zjistit počty
dětí s trvalým bydlištěm v Letech.
Čísla jsou alarmující:
 narození 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007
(1. třída 2013)......................................... 24 dětí
 narození 1. 9. 2007 – 31. 8. 2008
(1. třída 2014)......................................... 34 dětí
 narození 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009
(1. třída 2015)......................................... 28 dětí
 narození 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010
(1. třída 2016)......................................... 26 dětí
 narození 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011
(1. třída 2017)......................................... 32 dětí

velikosti, na jak dlouho, pro kolik dětí? Bude
obec na ni mít finance?
Podobný problém jako my řeší Hlásná Třebaň. Měli bychom se spojit a složit se na větší
školu?
Budeme muset společně lobovat za vypsání dotací za účelem výstavby a přístaveb školských zařízení.
Jako obec se musíme rozhodnout, jaký
projekt chceme nechat připravit – dočasné
řešení ve formě kontejnerové školy? Nebo
necháme postavit školu vlastní, která by však
musela mít kapacitu alespoň 150 žáků!?
Budeme mít návaznost na naši školu v některé z okolních škol? Absorbují všechny naše
děti?
Podle počtu dětí je evidentní, že budeme
otevírat hned druhý rok dvě první třídy a následující léta bude situace stejná.
Pro srovnání situace dnes:
V současné době máme ve škole v Dobřichovicích ve všech ročnících cca 100 dětí,
ve škole v Řevnicích (i s letošními budoucími
prvňáky) cca 38 dětí.
Dnes máme příliš mnoho otazníků. Odpovědi na tyto otázky a rozhodnutí o našich dětech a jejich základním vzdělání musíme učinit co nejdříve. Je na novém zastupitelstvu,
aby pokračovalo v jednáních a nápadech, jak
si s tématem ŠKOLA poradit a moudře rozhodnout o řešení.
Barbora Tesařová

To je 144 dětí ve věku 1- 5 let!
Už pro prvňáky roku 2013 bude muset
obec zajistit první třídu jako detašované
pracoviště některé z okolních škol, prostory
se budou muset najít takové, které budou
odpovídat přísným hygienickým normám
a jiným směrnicím, které je nutné pro školské
zařízení dodržet.
Byla by řešením kontejnerová škola? V jaké
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www.obeclety.cz

Trans Brdy 2012

Rekordní Trans Brdy 2012

Ú

vodní závod seriálu Kolo pro život České spořitelny Trans Brdy Maraton se konal
v sobotu 28. dubna 2012. Podle mínění závodníků, jsou Trans Brdy jak psychicky,
tak fyzicky náročné. Ale jinak je to moc krásná trasa. A letos se jela za extrémně vysoké teploty.

Už přípravy k závodu na tradičním parkovišti u řeky, které bylo letos zaplněno doslova
k prasknutí, naznačovaly, že půjde o vskutku
rekordní den. Bezmála dvanáct stovek závodníků startujících ve dvou vlnách se vydalo
zdolat brdský hřeben.
Naštěstí jsou Brdy převážně lesním závodem. Protože představa, že víc jak padesátku
kilometrů závodníci absolvují na otevřeném
slunci s nehybným vzduchem, by asi nebyla
zcela uspokojující. Brdy jsou ale naštěstí téměř celé skryty ve stínu stromů, a tak se i přes
opravdu vysokou teplotu dala i ta nejtěžší
stoupání přežít.
I Pavel Kysilka, předseda představenstva
a generální ředitel České spořitelny a náruživý cyklista v jedné osobě, přijel do Let slavnostně zahájit 13. ročník seriálu Kolo pro život. A v jeho případě nezůstalo jenom u slov,

jak často bývá u podobných oficiálních akcí
zvykem. Po pozdravení závodníků a popřání
šťastné jízdy všem se v tradičním spořitelním
dresu zařadil do početného pole startujících.
Na řídítkách kola měl upevněné startovní číslo 377.
Mezi závodníky měl velké šance i Letovák
Jirka Hudeček. Kvůli defektu však závod nedokončil.
Kromě nejdelší trasy 55 km si mohli cyklisté zvolit i kratší vzdálenosti – 33 km a 22 km.
Tradičně se jel i dětský závod v několika kategoriích.
Absolutními vítězi letošního závodu Trans
Brdy Maratonu v Letech se stali:
1. ŠKARNITZL Jan
2. BOUDNÝ Pavel
3. HYNEK Kristián

www.obeclety.cz

01:54:33.9
01:55:23.1
01:55:57.2
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kultura v Letech

Vydařený Masopust v Letech

M

asopustní veselí v Letech vypuklo
v sobotu 28. ledna krátce před druhou hodinou.
Po prvních písničkách v podání staročeského Třehusku sehrály děti z mateřské
školky i dramaťáčku z Leťánku masopustní
frašku a zazpívaly masopustní písničky. Paní
učitelka Veronika Kunová společně s Pavlou
Švédovou z Třehusku doplnily hrou o mazané Káče a hloupém čertovi. Byly odměněny
velkým potleskem.
Poté se mohl průvod masek za doprovodu Třehusku vydat kolem návsi a ochutnávat dobroty, které pro maškary a jejich
doprovod připravili sousedé. Jsme rádi,
že se počet zastávek s dobrotami rok
od roku zvyšuje. Děkujeme všem, kteří pekly koláče, smažili koblihy a připravili obložené masové talíře.
Tradiční průvod postav jako je Masopust,
vojenský bubeník, smrtka s kosou i vůl doplnilo mnoho nápaditých masek dětí i dospělých, které také byly na konci průvodu ještě
na návsi oceněny koláči – robotci i sněhu-
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lák, květinářka, andílek, drak i dinosaurus,
nechyběl rytíř ani kouzelnice i čarodějníci.
Masopust byl doplněn nedělním divadélkem pro děti, které vyprávělo o tom, jak
pejsek s kočičkou uklízeli. Divadélko bylo
doplněné známými písničkami, které děti
zpívaly společně s pejskem a kočičkou, doprovázely se na hudební nástroje a moc si
to užily. Na závěr si mihly děti pejska s kočičkou pohladit.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také
velký dík patří paní knihovnici Petře Flasarové, která masky na Masopust opečovává,
každý rok vylepšuje a šije nové.
(bt)

www.obeclety.cz

kultura v Letech

www.obeclety.cz
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Tříhlavý drak a jiné příšerky
v pohádkovém lese

B

rána pohádkového lesa se letos otevřela opět na prvního máje. Na známém místě
ve stejný čas jako předchozí ročníky nad údolím u kopce Čabráku se setkaly všechny věkové generace, aby se prošly pohádkovou fantazií.

Letos pořadatel pochodu pohádkovým
lesem RC Leťánek obohatil trasu o další
pohádky – přibyli piráti se svými poklady,
sudičky, tříhlavý drak, Baba Jaga, bojovní
rytíři na černém hradě i pohádka Hrnečku,
vař! Zajímavé úkoly si jako každý rok připravil Lumek se svými skřítky, víly v podání hlásnotřebaňského Hlásku i Pipi dlouhá
punčocha z karlického Zvonečku. Velký dík
patří i šermířům z Okořské gardy a Veronice
Kunové, kteří připravili v cíli divadelní představení, ve kterém si mohly zašermovat
i přihlížející děti.
Na tři sta dětí a stejný počet dospělých plnili úkoli fyzické i intelektuální.
Při letním parnu, který první májový den
doprovázelo, to nebylo vždy jednoduché, ale
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stín lesa alespoň chránil poutníky před ostrým sluncem.
Velké poděkování patří všem představitelům pohádkových postav, kteří připravili příjemné odpoledne pro rodiny z celého širokého okolí. Tak za rok zase nashledanou! (bt)

www.obeclety.cz

kultura v Letech
Vzkaz od Baby Jagy:

Děkuji všem, kteří procházeli naším stanovištěm
z pohádky známé generaci
spíše rodičů než dětí a zavzpomínali tak na postavy
z MRAZÍKa. Na předstanovišti
dostávali nelehký vysoce intelektuální úkol: Složit ze slov
začínajících na písmena M R
A Z Í K báseň. Tolerovali jsme
i slova bez veršů a od nejmenších i kreslené obrázky. Ráda
bych se s Vámi podělila o díla
rodičů a dětí, kteří přistoupili
k tomuto úkolu zvláště zodpovědně.
Malá je Ryba,
Adélka to byla,
je to Zvíře
až k nevíře,
Íha to zní Krásně
a je konec básně.
Kočka Zuby Kouše Míč
A Ryba na ni zírá .
..Í . .. to je síla.
Máme Rádi Ananas,
Zítra Indián Kousne nás!!!
Mraky Ruší Azurový Zrak
I Kroky.

Vzkaz od Pirátů:

Nazdar bando pirátská! V pohádkovém lese v Letech jste nám
dali pořádně zabrat! Bylo vás tam přes 300! Ale protože jste řádně
pracovali na hledání pokladu kolem našeho doupěte, mám pro
některé šťastlivce odměny! Hru Černý upír získávají: Terezka Palková, Samuel Király a Zuzka Kúřilová. Kvarteto s hrady a zámky
získávají: Honza Florian, Ludmila Dvořáčková a Anna Beránková.
A to nejlepší nakonec
- velkou stolní hru POKLAD získávají: Mikuláš
Vilhelm, Honza Šebek
a Emma Soljaková!
Gratuluju a až někde
zřídíme další doupě, dáme vám vědět
na www. poklad.cz!
Váš Pirát Černovous

Maminka Ráda Ananas,
Zelí Í Kapustu.
Malá Ropucha Alenka
Zatančila Indickému Králi.
Máma Ráno s Katkou
vstává A Ivance Zuby mývá.
Máma Kádí Růže,
Ale Ivo jí Zmuže!
Díky, Vaše Baba Jaga, aj to
jsem se unavila!

www.obeclety.cz
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Letovské máje

N

avzdory rannímu dešti (ale toho dne už poslednímu) bylo na Pankráce, v sobotu
12. května 2012 od samého rána na malebné letovské návsi živo. Vrcholily přípravy letovských májů.
Stánkaři vybalovali své zboží, zvukař natahoval kabely k pódiu, kde se měly podle
připraveného programu střídat od samého
dopoledne soubory taneční, pěvecké, dospělácké i dětské. Po pobožnosti u kapličky, kterou odsloužil řevnický pan farář, se rozezvučely první tóny známé kapely Třehusk, která
sobotní kulturní program v Letech otevírala.
Hned po ní pokračovala západočeská Chodovarka. Tato kapela také provázela Letováky
při tradičním průvodu vsí od sálu u Kafků až
na náves.
“Vše pečlivě připraveno, uklizeno, vysmýčeno. Vína, kořalky i piva v džbánech dosti,
aby žízní netrpěli domácí ni hosti,” přednesli
žádost o předání práva k pořádání májů paní
starostce hasiči. Následováni byli dětmi z mateřské školy, které odříkaly žádost o právo
zpaměti.
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Poté, co jim bylo rychtářkou letovskou uděleno, otevíraly odpolední blok vystoupení
právě ony, děti z místní MŠ. Později vystoupil
se svým vtipným představením také dramaťáček z Leťánku. Bavily se samy děti, ale také
rodiče a ostatní, kteří představení přihlíželi.
V bohatém programu své místo měly Notičky, Krušnohorská dudácká muzika, Spolek
Hanáků, dětské soubory Motáček a Pramínek,
místní Cluaran a Bombon.
Svým vystoupením zaujal posluchače skvělý pětatřicetičlenný soubor Valašský Vojvoda,
který půjčil svoji cimbalistku také oblíbenému Medicimbálu při závěrečném májovém
koncertu. Ten se protáhl do pozdních nočních hodin, protože příznivci této energické
rockové hudby za doprovodu cimbálu interprety nechtěli propustit a vyžádali si několik
přídavků.

www.obeclety.cz

kultura v Letech
Velké poděkování patří všem, kteří se
na přípravě májů v Letech podíleli. Zejména
letovským hasičům, kteří se postarali nejenom o žádání o právo, ale především zajistili bezpečné poražení májky. Velké díky patří
pracovnicím obecního úřadu a technické
skupině pod vedením pana Sládka za přípravu i úklid po slavnostech.
Děkujeme panu Miloslavu Frýdlovi za pomoc při sestavování programu našich májů.
A v neposlední řadě také Veronice Kunové
za ušití kostýmků pro letovské děti – jak pro
vystoupení školky, tak i dramaťáčku.
(bt)

Královský průvod Karla IV. se jako
každý rok zastavil na letovské návsi
První červnovou neděli projel císař Karel IV.
se svojí družinou také naší obcí. Jako každý
rok jeho průvod převážel císařské korunovační klenoty z chrámu svatého Víta na Pražském
hradě až do klenotnice na hradě Karlštejn.
Průvod v čele s císařem Karlem IV. v po-

dání Vladimíra Čecha přivítala starostka
obce. Uvítala ve slavnostním projevu císaře
a také na jeho počest vystoupila šermířská
skupina Okořská garda společně s dětmi
z dramaťáčku, coby nejmenšími našimi
princeznami.
(bt)

www.obeclety.cz
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vítání občánků a sázení stromů

Vítání občánků v Letech
V sobotu 6. 5. proběhlo v sále u Kafků
Jabloňky byly vybrány jako dárek od obce
vítání nejmenších Letováčků. Z pozvaných nejmladším občánkům. Pro maminky byly
19 dětí jich bylo přivítáno 13. V sále, který byl připravené růže.
vyzdobený květinami, voněly také krásně naS písničkami a básničkou vystoupily děti
kvetlé jabloně.
z dramaťáčku a po krátkém proslovu a zápisu
do pamětní knihy jsme se na chvíli rozloučili.
Jabloně jsme odpoledne s rodiči ještě zasadili podél cesty Ke Skalicům. Počasí bylo pro
stromky přímo báječné – bylo teplo, ale lilo
jako z konve.
Nyní je na nás, abychom o stromky správně
pečovali – pravidelná zálivka i ochrana proti
okusu zvěří je pro malé stromečky životně
důležitá!
Velký dík patří letovským hasičům, kteří
se o zalévání stromečků, vedle rodičů dětí,
starají.
(bt)

Foto: Ing. Magda Vopavová
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z Leťánku

Dětský den na Skalkách

D

ne 2. června připravilo Rodinné centrum Leťánek společně s restaurací Na Skalkách pro děti i jejich rodiče odpoledne plné pohádkového hraní, tančení i vaření
a jiné výtvarné tvorby.
Děti celé odpoledne mohly připravovat
rodičům ledovou kávu, loupat jablíčka,
malovat, skládat puzzle, lovit rybičky a jiné
aktivity. Odnášely si sladkosti i malé dárky,
které dostaly od zástupců firmy Tupperware, kteří dětské vaření zabezpečovali.
Kromě pohádky dětí z dramaťáčku, o kterém bude pár řádek za chvíli, vystoupily
také tři týmy aerobiku z Olympia Wellness
Všenory. Provedení všech sestav zacvičených v rychlém rytmu hudby bylo odměněno velkým potleskem.
Děti z dramaťáčku si vyzkoušely ve veřejné generálce, jak se hraje „velké divadlo“
s kulisami, kostýmy, dějovými vstupy mnoha postav, které patřily do pohádky nazvané Přátelství.
Krásné prostředí hned na břehu Berounky bylo přirozené pro vodníky i víly. Slušelo
i královně, rytířům i dalším postavám. Děti
se nemohly připravovat dostatečně dlouho,
protože během května nacvičovaly výstupy
i pro ostatní letovské akce – máje i královský
průvod, nicméně své role zvládaly. Škoda jen,
že postavám chyběly mikrofony, takže představení provázené i hudbou a písničkami
zanikalo v šumění vody v řece, trávy, stromů
a spousty rodičů, kteří se přišli podívat.

Dramaťáček určitě bude příští rok pokračovat ve své činnosti, proto je na místě neskromná žádost:
Pokud byste mohli přispět finančně na zvukotechniku nebo technickou pomoc, jak problém
se zesílením tenkých dětských hlásků vyřešit,
určitě se obraťte na vedoucí kroužku Veroniku
Kunovou, tel. 734 300 311, případně na rodinné
centrum Leťánek – info@letanek.cz.
(bt)

www.obeclety.cz
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mateřská škola Lety

Rozloučení s předškoláky
Zahradní slavnost
Lety

V pátek 22. 6. od 14:00 hod.
na zahradě mateřské školy

Na zahradní slavnosti se budoucí školáci rozloučili s mateřskou školou, spolužáky
a paní učitelkami. Velký den loučení, ale i radosti z dětí, z jejich zralosti nastoupit do další
etapy v životě, kterou je základní škola. Na tuto
cestu jim přejeme hodně štěstí a zároveň je
ujišťujeme, že v mateřské škole budou vždy
vítáni. Jak odpoledne proběhlo? Slavnostní
dekorování školáků, taneční vystoupení dětí
z červené a modré třídy, společné malování
rodičů a dětí. Pro děti je dále připravena řada
soutěží, her, zpívání a tancování. Průvodcem
celého zábavného odpoledne byl pan Oldřich
Burda.
Kolektiv MŠ Lety
Nový web MŠ Lety najdete na www.mslety.cz

MATEŘSKÁ

ŠKOLA
Na co se děti těší?
n 22. 6. “Zahradní slavnost“ – rozloučení
s předškoláky na zahradě mateřské školy
od 14 hod. pro děti, rodiče, přátele a širokou
veřejnost
n 25. 6. poslední hodina plaveckého výcviku
n 26. 6. „rozdání vysvědčení“ – ukončení přípravy na školu a projektu Už budu školákem

Vypsání konkurzu na místo
ředitelky MŠ v Letech
Nový školský zákon dal obcím možnost
vypisovat počínaje letoškem každý šestý rok
výběrové řízení na pozici ředitelů ZŠ a MŠ.
Otevírá tak příležitosti, jak současné vedení
školských zařízení podpořit v jejich činnosti
nebo výběrem jiného kandidáta upřednostnit nové myšlenky, elán a energii.
Pro vypsání konkursů na pozici stávajících ředitelů byl zákonem stanoven termín
30. 4. Jako zastupitelka obce jsem se zajímala o tuhle možnost a od začátku března,
kdy jsem se důkladně seznámila s novelou
školského zákona, konkrétně s ustanoveními týkající se změny délky působení v pozici ředitelů z doby neurčité na dobu určitou, konkrétně na dobu 6 let. Opakovaně
od počátku března jsem žádala starostku
obce o zvážení možnosti vypsání konkurzu.
S ohledem na otevření možností dát šanci
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jak stávající ředitelce, tak novým zájemcům
o vedení naší MŠ.
Poté, co se o možnostech konkurzu na pozici vedení MŠ dostala mezi veřejnost, začali se aktivní rodiče v obci také zajímat, jaký
postoj k vypsání konkurzu zaujme starostka.
Po několika návštěvách a dopisech podporující vypsání konkursu, kdy se dozvěděli, že
názor jednotlivců není rozhodující, přistoupili
rodiče k petici za vypsání konkursu na pozici
ředitelky MŠ. Petice s téměř čtyřiceti podpisy
rodičů byla starostce doručena.
Konkurz nakonec vypsán nebyl. Na jeho
procesní správnosti nic neměnil fakt, že se
obec připravuje na nové volby. Ani fakt, že
ve vedení obce zůstali jen čtyři zastupitelé.
Šlo jen o vůli současné starostky, zda se formálně připravený proces konkurzu rozjede či
ne. Vůle však chyběla.
Barbora Tesařová
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mateřská škola Lety / hasiči
Reakce k tématu:
Konkurz na ředitelku MŠ Lety vypsán nakonec nebyl
Nedávno jsem se dozvěděla o možnosti
vypsání konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ
Lety, kterou umožňuje nově schválený zákon č. 472/2011 Sb.
Pokud by k vypsání konkurzu obecním
úřadem nedošlo do konce dubna tohoto
roku, prodloužila by se automaticky pracovní smlouva dosavadní ředitelce na dobu určitou a to na dalších 6 let!
Vzhledem k tomu, že na vedení MŠ Lety
panuje velmi mnoho rozporuplných názorů, rozhodla jsem se zjistit, jak to s tímto názorem sousedů/občanů Letů vlastně je.
Za velmi krátkou dobu bylo jasné, že nejsem jediná, která by si přála změnu v mateřince.
Proto jsem sepsala Petici za vypsání kon-

kurzu na ředitele/ředitelku MŠ Lety. Během
dvou dnů jsem oslovila 45 rodičů z mého
okolí, z nichž 37 petici svým podpisem podpořilo.
Petici jsem osobně předala paní starostce
Jaroslavě Rezkové i všem dosavadním zastupitelům, panu Lukáši Rečkovi, paní Barboře
Tesařové a místostarostce Evě Mládkové.
Jsem si jistá, že výše uvedení zastupitelé
konkurz vypíší, tím spíš, že ve svém volebním programu deklarují, že se budou „maximálně snažit o prosazení toho, co je z pohledu každého starostlivého rodiče podstatné“,
řečeno slovy místostarostky.
Minimálně z pohledu 37 starostlivých rodičů ze 45 oslovených je vypsání konkurzu
podstatné.
Ing. Darina Květoňová

Letovští hasiči
Vážení občané, rád bych vás seznámil
s činností Sboru dobrovolných hasičů obce
Lety od začátku tohoto roku. Během měsíce
ledna jsme se zúčastnili výročních valných
hromad našich kamarádů hasičů okolních
sborů. Předali jsme si vzájemně zkušenosti
a pobavili jsme se. Někteří naši členové se
účastnili „chilli víkendu jako Ohnivá hlídka“,
který pořádal MMX Lety. V únoru jsme pořádali naší výroční valnou hromadu a začali
jsme s přípravami hasičského plesu, který
se konal 17. 3. 2012. Uspořádali jsme také
sběr železného šrotu. Také jme se postarali o údržbu hasičských vozů CAS 25 ŠKODA
706 RTHP, techniky a výstroje. Proběhl výcvik na polygonu HBZS PRAHA, kde jsme si
vyzkoušeli orientaci a vyprošťování osob ze
zakouřených prostor při požáru domu v dýchací technice, záchranné práce ve studnách
a lezecké práce ve výškách.
Asistovali jsme při cyklistických závodech,
Mořinka festu, pálení čarodějnic v naší obci
i na Mořince. 1. května se naše jednotka zúčastnila Hasičského majálesu v Řevnicích

i pomáhala při organizaci Pohádkového pochodu lesem. Nechyběli jsme ani při tradičních letovských májích, kdy jsme zajišťovali
bezpečné porážení májky.
A mnoho práce nás ještě čeká nejen při
údržbě techniky, výcviku zásahové jednotky,
ale i při účasti na akcích pořádané naší obcí.
Jakub Šůra, velitel SDH Lety
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kynologický klub

Úspěšné jaro u kynologů

N

a cvičáku je už v proudu sezóna sportovních kynologických akcí. Než o nich napíšu pár informací, chtěla bych se pochlubit za naši základní kynologickou organizaci s úspěchem v celostátní anketě Žebříček ZKO 2011.
V uvedené anketě bylo hodně kategorií.
Hlasovat na internetu mohl prakticky kdokoliv. Do této soutěže jsme se přihlásili a
3. března 2012 byli pozváni zástupci naší ZKO
na slavnostní vyhlášení vítězů, které se konalo v divadle Bolka Polívky v Uhříněvsi. V anketě se umístila naše ZKO na 3. místě v kategorii pořádání zkoušek z výkonu. Velkou radost
nám udělalo vítězství v kategorii veřejných
kurzů. Obdrželi jsme pohár a diplomy. Naše
kurzy pro štěňátka získaly vítězství v konkurenci 52 přihlášeních ZKO. Děkujeme také
za hlasy našich příznivců, které nám poslali Sportovní akce
v uvedené anketě.
A už můžeme povídat o letošním dubnu,
Pokud v příštím roce bude anketa pořádána kdy jsme pořádali dvoje zkoušky z výkonu.
znovu, rádi se opět přihlásíme, třeba budeme Oboje byly vcelku úspěšné a my jsme tak zúmít zase v některé z našich činností úspěch.
ročili zimní poctivé trénování.
Úplně čerstvě máme za sebou 13. ročník
jarního závodu o putovní pohár k 924. výročí první zmínky o obci Lety, který se konal na
1. máje. Závod se moc povedl, účastnilo se ho
celkem 27 závodníků, počasí bylo letní a teploty lámaly rekordy. Podrobnou reportáž najdete jako vždy na našem webu, který je stále
živý a plný nových informací, povídání, reportáží a hlavně fotografií.
V květnu nás čekaly ještě jedny zkoušky z výkonu, v červnu další. Za dveřmi jsou
prázdniny, ale to neznamená, že přestaneme
cvičit. Dokonce jsme si letos vymysleli, že
uspořádáme zkoušky z výkonu i na letním výcvikovém táboře, kam každoročně vyjíždíme
na dovolenou. I letos se chystáme jet na přelomu července a srpna. Doufejme, že nám
vyjde počasí a že s sebou nebudeme muset
vozit zimní vybavení jako vloni. To, že na konci dubna a začátkem května panovaly tropické teploty totiž nemusí vůbec nic znamenat
a v červenci můžeme klidně drkotat zuby,
tentokrát na cvičáku v Městci Králové jako
vloni. Inu uvidíme, jak bude, snad to přežijeme. Na dovolenou se už moc a moc těšíme,
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kynologický klub
protože prožíváme po všech stránkách časy
hektické a velmi náročné.

Kurzy pro štěňátka

Tradiční veřejné kurzy pro štěňátka samozřejmě stále pokračují. Každou neděli je
na cvičáku živo. Na jaře jsme vynechali snad
jenom dvakrát kvůli zvýšené hladině řeky.
Jinak ať nám prší nebo pere na plac sluníčko, statečně se věnujeme našim kurzistům
a jejich štěňátkům, kterých je stále požehnaně. Nedávno jsme si spočítali, kolik štěňátek
máme v kurzu přihlášených. Číslo přes 150
nás velmi příjemně překvapilo. Při představě,
že by přišli všichni najednou nás napadlo, že
bychom měli asi problém se na plac vejít. Naštěstí jich chodí každou neděli zhruba polovina, takže to zvládáme bez problémů.

Prázdniny

V květnu jsme ještě kromě zkoušek naplánovali ukázku pro děti z mateřské školky.
Dětem z Letů i Dobřichovic se moc líbila,
dobřichovické děti nám také poslaly spoustu
pěkných výkresů. Moc děkujeme! No a než se
otočíme, budou tady zase prázdniny. O prázdninách na cvičáku přerušujeme konání kurzů,
pokračování budeme zase od září. To samozřejmě neznamená, že si nemohou štěňátka
přijít zacvičit. Mohou, ale instruktoři se jim
v této prázdninové době nebudou věnovat.
Nicméně pokud přece jen přijde někdo z vás
se svým pejskem na cvičák, byli bychom rádi,
kdybyste po sobě uklízeli. A to jak poklady,
které vaše psí zlatíčka na cvičáku odloží, když
se vyvenčí, tak i používané překážky, hlavně
prkna ze skokové překážky. Snažíme se udržovat cvičák a překážky v dobrém stavu, což
není zadarmo. Takže nás mrzí, když najdeme
některé věci poškozené. Protože se cvičák na-

chází na břehu Berounky a břehy musí zůstat
přístupné pro rybáře, není možné ho oplotit
celý a uzavřít. To samozřejmě svádí některé lidi k nešvarům. Musím říci, že kdyby se
všichni chovali k práci druhých ohleduplněji,
vážili si jí a neničili ji, bylo by to fajn. Taky by
bylo prima, kdyby každý, kdo chodí vyvenčit
a proběhnout svoje psy na naše upravené
a udržované placy u řeky, byl natolik slušný,
že po svých psech uklidí exkrementy, abychom v nich nemuseli všichni šlapat.
Na hrázi u cvičáku je k těmto účelům instalovaný nový odpadkový koš se zásobníkem
igelitových pytlíků. Jde jen o to, naučit se pytlík utrhnout a ohnout se k zemi, exkrementík
sebrat a vhodit do zmíněného koše. Časem
bychom chtěli mít po obci takových košů víc,
aby bylo na cestičkách čisto a nikdo nemusel
v exkrementech šlapat.
Tak se zkuste zamyslet a nerozčilujte se, že
vás se to netýká, protože vy přece po svém
psovi uklízíte!
Přejeme vám hezké jarní dny.
Alena Vanžurová
Alena Vanžurová
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dětský domov Lety – rozhovor

Jak na školní handicapy

S

Blankou Strouhalovou, projektovou manažerkou Dětského domova Lety, o rovných šancích v přístupu ke vzdělání

n Minule jste mi slíbila nahlédnout do vašeho největšího projektu.
Ano, je to projekt Dětský domov Lety a rovné příležitosti ve vzdělávání. Spustili jsem jej
1. 1. 2010 a končí právě v těchto dnech. Je
to takové naše kolektivní dílo – na vzniku se
podílelo kolem deseti specialistů z našeho
domova.
n Čerpat peníze z evropských fondů není
po administrativní stránce žádná legrace.
Proč jste se pustili do něčeho tak náročného?
Účast v Operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost nabízela víceletý
horizont. Obvykle dárci poskytují podporu tak na rok, někdy i méně. Neustále žijete
v nejistotě, jestli budete moci pokračovat,
a těžko zvládnete realizovat něco opravdu
koncepčního – a my jsme věděli, co pro děti
chceme a proč. Jen příležitost to uskutečnit
zatím chyběla.
n Jakou pomoc projekt dětem přinesl?
Základ tkví v individuálním přístupu. Víte,
děti, které nežijí v rodině, jdou zjednodušeně řečeno z kolektivu do kolektivu, ze školy
do ústavu - a ráno naopak. Pro některé z nich
je dětský domov přesto tím nejlepším řešením, i když to možná zní kapku absurdně.
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Ale když tu práci neděláte jen proto, aby
bylo kam chodit pro výplatu, samozřejmě
nemůžete přehlédnout, že přes všechnu
snahu, jako je uspořádání domova po tzv.
rodinných skupinách a podobně, stále je co
zlepšovat.
Individuální prostor, mít někoho z dospělých jen pro sebe, to je velký dluh, který děti
pociťují. Z pohledu tvůrců operačního programu má projekt prioritní cíl ve zpřístupnění
vzdělání, v rovných šancích. To znamená, že
většina práce s dětmi se nějak týkala školy.
Nicméně z pohledu dětí jim projekt přinesl největší benefit právě v tom, že měly
po nějakou dobu jistotu, že mají každou
chvíli někoho z dospělých jen a jen pro
sebe. Že se při tom třeba ještě něco naučí
– nebo naopak odnaučí, vnímaly spíš jako
průvodní jev.
n Takže jste se zaměřili na to, aby si děti
zlepšily školní prospěch?
Péče začínala už u předškoláků. Tam šlo
o to připravit je na vstup do ZŠ – docílit školní zralosti. Pomocí her a spousty pomůcek si
pod vedením předškolní speciální pedagožky
zlepšovaly motoriku, zrakové i sluchové vnímání, výslovnost a další řečové dovednosti,
učily se správnému úchopu psacího náčiní.
Na to navazovala péče o školáky. Tady hrála
prim dobrá diagnostika a od toho se odvíjelo
všechno další: nápravy, doučování, terapie…
Systematicky jsme se starali také o teenagery. Zde bylo cílem udržet je ve středním vzdělávání až do závěrečné zkoušky,
což jim později zvyšuje šanci na uplatnění
(a nám ostatním snižuje výdaje na sociální
programy). Protože děti často nemají odkud mít přehled o různých povoláních či
studijních oborech, vozili jsme je po středních školách i praktických provozech, aby si
takovou představu názorně vytvořily. Na to
navazovala opět diagnostika. Dítě tak mělo
dostatek informací, aby samo učinilo kom-
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petentní rozhodnutí, kterým směrem se
chce dál ubírat. Spoléhali jsme na předpoklad, že pokud si dítě samo zvolí, bude více
motivováno obor také dokončit.
To se potvrdilo a většinu klientů se nám podařilo ve studiu udržet. Pomohl tomu i fakt,
že to vše doprovázely preventivní aktivity
zaměřené na rozvoj osobnosti a předcházení
sexuálně rizikovému chování, které se dříve
stávalo jedním z důvodů, proč mladí lidé školu i ústav předčasně opouštěli.
n Zdá se, že za tím vším musí být kvalitní
tým.
To ano. To byl jeden z hlavních předpokladů našeho projektu: máme plný domov
kvalifikovaných odborníků – ať již speciálních
pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů atd., ovšem popis práce v jejich ústavních
pozicích jim nedovoluje uplatnit vše, co by

při své kvalifikaci mohli pro děti udělat. Právě
tohoto potenciálu jsme chtěli využít a já myslím, že se nám to i podařilo.
n Není Vám líto, že projekt končí a musíte
ucelený systém péče, který jste si projektem
vypilovali, opustit?
To víte, že ano. Také už jsme podali další
grantové žádosti, abychom mohli aspoň nejdůležitější péči pro děti udržet. V tom směru docela vyhlížíme, co přinesou chystané
změny v systému náhradní výchovy – byli
bychom opravdu moc rádi, kdyby takovéto
prvky ústavní výchova zahrnovala jako samozřejmost. Nejenže by to prospělo dětem,
ale také bychom získali pro svou práci finanční jistotu a nemuseli bychom spoléhat jen
na grantové štěstí.
Děkuji za rozhovor a těšíme se na další zprávy do Letováku!
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důležitá telefonní čísla

602 750 902, 974 882 740

EKOS Řevnice s.r.o.
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