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informační zpravodaj letovských občanů a chatařů

Vychází jako občasník

společenská rubrika, obsah
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
❚ V měsících září až prosinec 2012 oslavili nebo oslaví svá životní jubilea: Božena Vávrová,
nejstarší občanka obce, pro mnohé pohádková babička – ještě jednou přejeme mnoho zdraví,
stálý optimismus a usměvavou náladu! Dále paní Irena Kubinová, Karolína Opatrná, Jana
Dardová, Božena Vanžurová a Svatava Špatná a pánové Antonín Svojsík a Jiří Štolba.
Všem přejeme hlavně pevné zdraví a notnou dávku optimismu!
Nová gratulační karta jubilantům
Pro jubilanty Obec Lety připravila gratulační kartu
ve spolupráci s klenotnicí Markétou Tejklovou
z Mořinky, která navrhla motiv na téma „Štěstí je
poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet
si ve stáří přednosti mládí.” /J.W. Goethe/, které jsme
vybrali společně s paní Zdeňkou Brunclíkovou, které
moc za pomoc děkujeme! Graficky se na výrobě karty
podílel Radek Havlíček. Jak se nám to podařilo se můžete přesvědčit zde

si
Motto:
stáří a stejné štěstí je udržet
Štěstí je poznat v mládí přednosti
ve stáří přednosti mládí.
/J.W. Goethe/

k Vašemu
Srdečně Vám gratulujeme
štěstí a zdraví
jubileu a přejeme mnoho
do dalších let.
Obec Lety

❚ Narodili se: Daniela Frydrychová, Sára Pelichová, Michaela
Vejvodová, Běla Rudolfová, Sofie Mlejnková, Tobiáš Fichtner, Agáta
Folejtarová, Václav Sklenář, Jakub Beran, Adam Růžička, Amálie
Korbelářová
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PROBĚHNE V SOBOTU 23. LISTOPADU
OD 10 HODIN V SÁLE U KAFKŮ
❚ Navždy nás opustili: Ludmila Denglerová, Jiří Kárník, Jiřina
Limportová, Anna Mičková, Ladislav Daniel, Petr Sitenko, Karel
Špatný, Vladimír Nečas.
Čest jejich památce!
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slovo starostky

Úvodní slovo
Vážení a milí Letováci,
odzimní číslo Letováku přináší velmi bohatý přehled společenských
akcí, které jsme si sami naplánovali. A z toho mám velikou radost.
V naší obci je spousta šikovných organizátorů, nadšenců a sportovců,
kteří věnují svůj čas na to, aby připravili akce pro ostatní, aby byly příležitosti, jak se
potkávat – ať na kole nebo při cvičení pro rodiny s dětmi, při výtvarných nebo vzdělávacích aktivitách nebo hudebních akcích. Velmi děkuji letovskému Sokolu, cyklistům,
kynologům, Leťánku, centru Haniel i pivovaru MMX, že vynakládají pozitivní tvořivou
energii pro svoji obec. Protože – kdo je to obec? To jsme my všichni.

P

Na druhou stranu je naší vizitkou to, jak se sta- zlepšení, které by pomohlo naši obec zútulnit,
ráme o svůj odpad. Je úžasné, jak dobře jsme se zpříjemnit bydlení v ní, dejte vědět.
Barbora Tesařová
naučili odpad třídit. Je ovšem nutné na místech,
kde stojí kontejnery na separovaný odpad, naše
kartony, plasty i sklo umísťovat DO kontejnerů, ŘIDIČI, JEZDĚTE OHLEDUPLNĚ!
NE VEDLE kontejnerů. Máme dostatečné množTo vzkazují děti, které bydlí na ulici Kaství kontejnerů, s dostatečnou frekvencí se vyvá- rlštejnská v Letech. V neděli 14. října sprežejí. Nicméně, pokud vidíte, že kontejner je pře- jovaly postavičky v životní velikosti, které
plněný, dojeďte prosím o kousek dál k dalšímu potom jejich rodiče umístili na ploty uprohnízdu pro separovaný odpad. Zastupitelstvo střed Karlštejnské ulice, ale i na plot hřiště
se rozhodlo ve spolupráci s řevnickou policií v ulici Na Vrších.
Problematika úzkých ulic bez chodníků
místa pro separovaný odpad monitorovat.
Zakoupili jsme fotopasti, které se budou ne- není o značkách a předpisech, ale o chovápravidelně přemísťovat po určité době z jed- ní řidičů, kteří mnohdy bezohledně šlapou
noho místa na druhé, abychom mohli zjistit, na plyn svých aut uprostřed obce plné nejen
dětí, ale i cyklistů, psů a jiných zranitelnějších
kdo nám dělá v obci nepořádek.
Na tomto místě bych chtěla moc poděko- účastníků silničního provozu než je řidič sám.
Ještě se vrátím ke Karlštejnské ulici. Podvat obyvatelům Letů Pod Lesem a V Kanadě
a hlavně panu Sládkovi, že se nám podařilo le svého průzkumu, který jsem si ten den,
společnými silami zlikvidovat neustále se opa- kdy děti malovaly na silnici, dělala a oslokující vytváření černé skládky v ulici Lety Pod vovala jsem řidiče, kteří projížděli okoLesem. Zavedli jsme pravidelný „okamžitý“ ne- lo, jsem zjistila, že 80 % z nich pocházelo
dělní svoz odpadu, kdy pan Sládek z „technic- z Řevnic „za vodou“. Když jsem jim položikých služeb“ obce přistaví multikáru k osadě la otázku, proč nevolí k nájezdu na II/116
Strong Boys. Tím je umožněno naložení a od- ulici K Libří, většina z nich odpověděla, že
vezení odpadu z většiny chat a domácností Karlštejnskou projíždějí ze zvyku.
Proto jsem chtěla moc poprosit, zapřemýšna pravé straně řeky.
Chtěla bych vás vyzvat, všímejte si věcí lejme někdy nad svými zvyky. Neomezují
kolem sebe. Pokud by vás napadlo jakékoli zbytečně nějakého našeho souseda? (bt)
Uzávěrka jednotlivých čísel: je stanovena k 10. 12., 10.4. a 10. 9. Vydává OÚ Lety.
Adresa vydavatele: Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice, IČO: 241 393 e-mail: ou@obeclety.cz, www.obeclety.cz.
Editor: Barbora Tesařová Náměty a připomínky posílejte na adresu: bara.tesarova@gmail.com
Redakční rada: Obecní zastupitelstvo obce Lety. Povolovací číslo MK ČR E 12575.

Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že tyto materiály mohou být otištěny v tomto časopise a vystaveny
na webových stránkách obce, jakkoli redakčně upraveny a jejich zasláním nevzniká nárok na honorář.
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Dopravní situace v Letech

V

současné době se zastupitelstvo obce Lety zabývá dopravním řešením komunikací v obci.

Reaguje tak na podněty občanů ve věci
dopravního značení v ulici K Lesíku a dalších
frekventovaných ulic, které byly doručeny
na obecní úřad.
Na základě emotivních stížností odpůrců
i zastánců zjednosměrnění provozu na místní
komunikaci K Lesíku rozhodlo zastupitelstvo
řešit situaci této komunikace následovně:
❚ 1. Na základě místního šetření uskutečněného dne 30. 8. 2012 za přítomnosti vedení Odboru dopravy, MěÚ Černošice a dle
stanovení, které bylo k tomuto datu vydáno
dle zákona 361/2000 sb. § 77 1c), odstranila
obec Lety nepovolené dopravní značení, které zjednosměrňovalo komunikaci ve směru
na Dobřichovice.
❚ 2. Dále byly osloveny tři kanceláře, které
se zabývají dopravní problematikou za účelem vypracování studie umístění dopravního
značení: Prodin, a.s. (www.prodin.cz), Pontex, s.r.o. a Urban – projektová kancelář, Ústí
nad Labem

strana 4
54. ročník

Zadání bylo následující:

Obec Lety řeší narůstající provoz po místních komunikacích, které jsou úzké a ve většině případů bez chodníků.
Hlavními požadavky pro dopravní řešení je
přehlednost a zklidnění dopravy na místních
komunikacích, zvýšení bezpečnosti při výjezdech z vedlejších ulic a zvýšení bezpečnosti
chodců.
Cílem by mělo být sjednocení značení
v obytných celcích vytvořením obytných zón
nebo zón s omezenou rychlostí či zamezení
průjezdů.

Navrhované obytné celky:

1. bytové domy vpravo od 116/II směrem
na Karlštejn, které jsou již ošetřeny značkami
pro obytnou zónu.
2. obytná zóna Hvězdárny: ohraničení sjezd ze 116/II (ul. V Kloubcích, Na Vrších,
Nad Lesíkem, K Rovinám, Na Hvězdárnách,
Nad Slunečnou, Mořinská (ukončení obce

www.obeclety.cz
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směrem na Řevnice), ulice K Lesíku a část ul.
Karlštejnská směrem k 116/II)
3. obytná zóna Pod Viničkou: ul. Pod Viničkou, Zahradní, Lomená, Na Pěšince, část
Karlštejnské ulice od sjezdu ze 116/II, Růžová,
Na Skalkách (sjezd ze 115/II)
4. obytná zóna Na Kovárně - V Chaloupkách (ohraničení řekou a ul. Řevnická)
5. Na Návsi
6. Na Víru - cyklostezka vedena po hrázi
kolem Berounky (upravena již nyní značením
obytná zóna)
7. ul. Prostřední (poslední letovskou ulicí
ve směru na Dobřichovice je ulice Letovská)
8. ul. Lety Pod Lesem (křižovatka s ulicí
Kejnská a U Viaduktu)
❚ 3. Z cenových nabídek, které jsme obdrželi, jsme vybrali firmu Urban – projektová kancelář, která v ceně 33 600 Kč s DPH
nabízí zpracování dokumentace v rozsahu:
technická zpráva, přehledná situace, situace dnešního dopravního značení, situace
navrhovaného dopravního značení a dopravních opatření, stanovisko Policie ČR – DI
a rozhodnutí dopravního úřadu o stanovení
místní úpravy. Dokumentace bude projednána s objednatelem v průběhu prací a dle

jeho připomínek upravena a poté předložena
k vyjádření dopravní policie Středočeského
kraje a poté předložena ke schválení na dopravní úřad.
❚ 4. Původní myšlenka, že návrh řešení bude
předložen dotčeným orgánům ke schválení až po veřejném jednání, byla změněna.
Ing. Koudelka, který dopravní studii zpracovává, představil svůj návrh obci 19. 10. s tím,
že jej chce konzultovat před veřejným jednáním s dopravním inspektorátem (DI). Jednání
s DI je plánováno v týdnu od 22.10.
❚ 5. Veřejné projednání návrhu dopravního řešení obce je plánováno v pondělí
5. 11. od 17 hodin v sále U Kafků.
❚ 6. Poté budou případné změny projednány a odsouhlaseny na dopravním inspektorátu a odboru dopravy.
❚ 7. Poté, co dopravní odbor vydá stanovení pro navrhované dopravní značení, bude
zahájeno postupné osazování dopravními
značkami v ulicích obce.
Dopravní situací v Letech se zastupitelstvo intenzivně zabývá od počátku našeho působení ve vedení obce a je v zájmu
nás všech, občanů, abychom se dokázali
domluvit na takovém řešení, které bude
ochotna akceptovat většina z nás.
(bt)
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ze zasedání obecního zastupitelstva

Informace k veřejnému zasedání
zastupitelstva obce z 13. srpna 2012
Zahájení veřejného zasedání
zastupitelstva obce Lety

Veřejné zasedání zahájila dosavadní starostka MUDr. Jaroslava Rezková v 19.00 hodin. Přivítala všechny přítomné, poděkovala
zastupitelům, kteří v uplynulém období dvou
let pracovali ve prospěch obce. Poděkovala
i všem zaměstnancům obecního úřadu. Dále
přednesla proslov v tomto znění:

„Dobrý večer, dámy a pánové, zastupitelé

Na dnešní večer jsem jako dosavadní starostka řádně svolala ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva. Dovolte mi, abych
konstatovala, že v odvolací lhůtě nebyl podán
žádný návrh na neplatnost voleb. Výsledky
voleb byly vyvěšeny na úřední desce. Všichni členové zastupitelstva obdrželi osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
a proto dnes může být zvolen nový starosta
a místostarosta či místostarostové.
Dovolte mi pár slov k práci dvouletého období zastupitelů od říjnových voleb v r. 2010.
Byl zahájený a téměř ukončený proces
změny č. 3 ÚPO Lety, který zahrnoval změny
opravného charakteru a bez dopadu na rozvoj území v širších vztazích.
Zároveň bylo zahájeno řízení o novém ÚPO
Lety se stejným pořizovatelem, tedy odborem územního plánování při MěÚ Černošice.
Pevně věřím, že se nový ÚPO ve spolupráci
s odborem územního plánování úspěšně
dovede do konce tak, aby zastavitelná území, která byla schválená již v r. 2001, dostala jasná pravidla formou regulačního plánu
a nebyla jenom zónou určenou k bydlení,
ale s rozvojem obce dala vzniknout i centru
občanské vybavenosti zvláště v nově vzniklé
části Letů – Výsluní na Hvězdárnách.
Dalším projektem, který je v plném proudu přípravy je projektová dokumentace pro
výstavbu okružní křižovatky na II/115 a II/116
spolu s opravou povrchu vozovek těchto
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hlavních komunikací. V současné době je již
projekt dokončený, mimo jiné je navrženo
použití povrchu vozovek s protihlukovým
efektem, tedy občanům bydlícím kolem těchto komunikací by se mohlo lépe žít; probíhá
řízení ke stavebnímu povolení, územní řízení je již pravomocně ukončeno. Krajský úřad
nás kontaktoval, že finanční prostředky jsou
k dispozici, je třeba co nejdříve získat stavební povolení.
A jaký je stav obecní pokladny po dvou
letech?
l K 31.12.2010 byly závazky za dodavatelem (nezaplacené faktury…) 2 955 571,- Kč,
k 30. 6. 2012 je 0 Kč.
l Půjčky byly ošetřeny splátkovým harmonogramem a z původní dlužné částky
1 785 602,- Kč k 30.6.2012 zbývá doplatit
528 000,- Kč.
l Bankovní úvěr je řádně splácený a z původních 1 600 000,- Kč zbývá doplatit
1 000 000,- Kč.
l Dluh vůči Dobřichovicím je také ošetřený splátkovým kalendářem a z 1 800 000,- Kč
zbývá doplatit 1 520 000,- Kč.
l Tedy suma sumárum ze závazku
k 12/2010, který činil 8 141 000,- Kč se podařilo umořit 5 293 000,- Kč, zbývá tedy
2 848 000,- Kč.
V červenci 2012, již po volbách, jsme dostali předžalobní výzvu od advokátní kanceláře,
která zastupuje ing. arch Starčeviče, který je
autorem projektové dokumentace na výstavbu bytů a MŠ v Letech. Faktura za jeho práci
v částce 640 000,- Kč včetně DPH z r. 2008 mu
nebyla uhrazena a spolu s penále činí požadovaná částka cca 1 400 000,- Kč. Tato faktura není evidovaná v účetnictví obce. Pan
Starčevič má také stále nevyjasněné otázky
s obcí jako investorem ohledně nedodržení výstavby podle autorského projektu, aniž
by došlo k odsouhlasení autorem. Tímto se
tedy omlouvám za moje slova na veřejném
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zasedání v prosinci 2011, kdy jsem problémy
bytového domu a MŠ, které jsou nyní předmětem řešení, dávala za vinu projektu. Ale
zřejmě došlo ke změnám v průběhu stavby
mimo původní projektovou dokumentaci.
Dnes před Vámi sedí noví zastupitelé, kteří dostali mandát na další dvouleté období
do podzimu 2014.“
l Dále MUDr. Jaroslava Rezková přečetla
oficiální protokol výsledků voleb. Konstatovala, že bylo voleno sedm členů obecního
zastupitelstva, všichni jsou přítomni, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
l Předala slovo nejstaršímu členu obecního zastupitelstva, ing. Josefu Cmíralovi, který
vyzval přítomné členy obecního zastupitelstva, aby složili slib. Znění slibu bylo nahlas
přečteno, jednotliví členové obecního zastupitelstva nahlas vyslovili „slibuji“ a svým podpisem stvrdili na listině svůj slib.

Návrh programu veřejného
zasedání

10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Přítomní byli vyzváni, zda mají k návrhu
programu nějaké námitky či připomínky.
l Ing. Barbora Tesařová navrhla, aby byl
z programu přesunut bod č. 7) na jednání dalšího veřejného zasedání, které bude
v září 2012. Sdělila, že noví zastupitelé nebyli
dostatečně seznámeni s dokumentací návrhu změny č. 3 ÚPO Lety, což zastupitelé následně schválili.

Volba starosty obce Lety

l Bylo konstatováno, že volba starosty
bude provedena veřejně. Starosta bude
ve své funkci uvolněný. Ing. Jitka Strnadová navrhla na funkci starosty Ing. Barboru
Tesařovou, která byla následně do funkce
starosty zvolena.

l MUDr. Jaroslava Rezková seznámila přítomné s návrhem programu veřejného zase- Volba místostarosty obce Lety
l Jiří Vondráček navrhl na funkci místostadání, který byl řádně vyvěšen na úřední desce
rosty obce Lety (neuvolněná funkce) Ing. JoObecního úřadu Lety.
sefa Cmírala, který byl zastupiteli do funkce
Program veřejného zasedání:
místostarosty zvolen.
l Ing. Josef Cmíral předal slovo nově zvole1. Zahájení
né starostce Ing. Barboře Tesařové.
2. Složení slibu zvolených členů
l Ing. Barbora Tesařová poděkovala za projevenou důvěru přítomným občanům a člezastupitelstva
nům obecního zastupitelstva. Přednesla krát3. Volba starosty obce Lety
ký projev o tom, že bude společně s ostatními
4. Volba místostarosty
členy obecního zastupitelstva pokračovat
v práci pro obec. Informovala, že již proběhlo
5. Zřízení finančního a kontrolního
několik pracovních schůzek.
výboru

6. Informace o dotacích
7. Schválení návrhu změny č. 3
územního plánu obce
8. Zřízení Stavebního výboru
9. Návrhy rozpočtů (obce Lety,
Mateřské školy Lety, svazku
KaLeVod, svazku TřeMoLe, svazku
Region Dolní Berounka)

Zřízení finančního a kontrolního
výboru

l Ing. Barbora Tesařová konstatovala, že
podle zákona o obcích je třeba zřídit finanční
a kontrolní výbor.
l Finanční výbor bude pětičlenný. Ing. Tesařová navrhla jako předsedu Ing. Jitku Strnadovou a členy ve složení Mgr. Lukáš Rečka, MUDr. Pavel Trnka, Ing. Tomáš Hadžega,
Ing. Vilma Černá, kteří byli také zvoleni. 
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 l Kontrolní výbor bude tříčlenný. Ing. Tesařová navrhla jako předsedu Jiřího Vondráčka a členy ve složení Jan Vintr a Marcela Gregorová. Kontrolní výbor byl v tomto složení
zvolen.
l Volba zástupců obce Lety pro svazky
obcí TřeMoLe a KaLeVod. Zástupci pro svazek
TřeMoLe byli odhlasováni Ing. Barbora Tesařová a Ing. Josef Cmíral. Zástupci pro svazek
KaLeVod byli zvoleni Ing. Josef Cmíral a Bc.
Miroslav Cvanciger.
l Zastupitelstvo obce Lety jmenovalo dále
členy přestupkové komise ve složení předseda Mgr. Petra Vrábliková, členové Jan Vintr
a Petr Möse.

Zřízení Výboru pro rodinu,
kulturu a sport v obci Lety

l Zastupitelstvo obce Lety zřídilo Výbor
pro rodinu, kulturu a sport a zvolilo jeho
členy Pavlínu Neprašovou, Vendulu Rejlkovou, Šárku Haškovou, Markétu Huplíkovou
a Ing. Barboru Tesařovou.

Dotace

jetí dotace ze Středočeského fondu rozvoje
měst a obcí pro pořízení průlezek pro Mateřskou školu v Letech ve výši 597.000 Kč i Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
pro pořízení svolávacího modulu KANGA+
ve výši 46.000 Kč. Toto odsouhlasení bylo
podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

l Ing. Tesařová informovala, že byly pro
obec Lety odsouhlaseny dotace:
– ze Středočeského fondu rozvoje měst
a obcí pro pořízení průlezek pro Mateřskou
školu Lety ve výši 597.000 Kč
– ze Středočeského kraje v rámci Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
pro pořízení svolávacího modulu KANGA+ Různé
l Ing. Tesařová předložila ke schválení náve výši 46.000 Kč
vrh
nového měsíčního příspěvku obce Lety
Zastupitelstvo obce Lety odsouhlasilo přido rozpočtu Třemole na stavbu vodovodu.
Pro Lety má tato stavba velký význam záložního zdroje pitné vody. Příspěvek jednotlivých
členských obcí svazku činí celkem 30.000,- Kč
měsíčně. (Hlásná Třebaň – 15.000 Kč, Lety –
4.500 Kč, Mořinka – 10.500 Kč). Tyto příspěvky
budou sloužit jako jedna ze záruk schopnosti
splácet budoucí půjčku a úročení pro vybraný
bankovní dům. Zároveň budou spořeny jako
část finančních prostředků na dofinancování
akce z vlastních zdrojů.
l Zastupitelstvo obce Lety odsouhlasilo měsíční příspěvek svazku obcí TřeMoLe
ve výši 4.500,- Kč, splatného od 15. 9. 2012 .
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Informace k veřejnému zasedání
zastupitelstva obce z 18. září 2012
Program veřejného zasedání:

tj. přeložku STL plynovodu v rámci výstavby
kruhového objezdu. Tato smlouva slouží jako
podklad k řízení před SÚ pro účely vydání stavebního povolení.
Schválení smlouvy o výpůjčce mezi obcí
Lety a Středočeským krajem. Předmětem
smlouvy jsou části pozemků p. č. 270, 1284/10
a 1284/11 v k. ú Lety, které jsou ve vlastnictví
obce. Tyto pozemky budou vypůjčeny Středočeskému kraji a zabrány pro účel stavby,
čímž je kruhový objezd. Záměr poskytnout
výše uvedené pozemky do výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 21.3. 2012 do 6. 4.
2012.

1. Úvod
2. Výstavba kruhového objezdu
3. Finanční záležitosti
4. Územní plán obce Lety a změna č. 3
5. Bezúplatný převod pozemků
mezi Obcí Lety a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech
majetkových, smlouvy o zřízení
věcného břemene
6. Informace Základní škola
n Bod 3
Dobřichovice
Finanční záležitosti
7. Dotace a jejich realizace
Veškeré informace ohledně výsledků auditů a výsledků hospodaření jsou zveřejněné
8. Informace o volbách
na www.obeclety.cz.
do zastupitelstva Středočeského
a) Přezkoumání hospodaření Obce Lety
kraje
za rok 2011
Audit obce provedl ing. Vladislav Schindler
9. Různé
se sídlem V Zátiší 344, 273 51 Braškov, č. opráv10. Diskuse
nění 1585. Nedostatky uvedené ve zprávě
11. Závěr
spočívají ve změně legislativy, například výn Bod 2

Výstavba kruhového objezdu

3. září bylo veřejnou vyhláškou zahájeno
stavební řízení 1. Přestavba průsečné křižovatky silnic II/115 a II/116 na okružní křižovatku v obci Lety. A také oprava asfaltového
povrchu zmíněných silnic v průtahu obcí.
Společně s tím bude řešeno dopravní značení, odvodnění komunikace a dopravně-inženýrská opatření, bohužel ne chodníky kolem
komunikací.
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby mezi obcí Lety a společnosti RWE GasNet, s. r.o.
Na základě této smlouvy obec uděluje právo provést stavbu plynárenského zařízení,

počty oprávek, nepřesnosti. Všechny nedostatky byly odstraněny v průběhu letošního
roku.
b) Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření obce Lety za rok 2012
V červnu byla 2012 uzavřena starostkou
MUDr. Jaroslavou Rezkovou smlouva o provedení přezkoumání hospodaření obce Lety
za rok 2012 se stejným auditorem, ing. Vladislavem Schindlerem.
c) Přezkoumání hospodaření Svazku obcí
- Region Dolní Berounka za rok 2011
Audit byl provedený auditorkou Ing. Ludmilou Hůlovou. Nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky.
d) Přezkoumání hospodaření Svazku obcí
KaLeVod za rok 2011
Audit byl provedený také Ing. Ludmilou Hůlovou. Nebyly zjištěny žádné závažnější 
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 nedostatky. Zpráva uvádí pouze několik
nepřesností, které nezkreslují celkové účetnictví.
e) Závěrečný účet k 31.12. 2011 - Obec Lety
OZ bylo seznámeno s obsahem závěrečného účtu, vše je zveřejněno na webu obce.
OZ souhlasí se závěrečným účtem obce Lety
f) Závěrečné účty svazků obcí:
Svazek obcí - Region Dolní Berounka, TřeMoLe, Svazek obcí KaLeVod
Starostka vysvětlila podrobnosti o výstavbě vodovodu a dotaci týkající se svazku obcí
TřeMoLe viz informace na str. 8.
g) Hospodářský výsledek MŠ Lety.
Starostka podrobně informovala o hospodářském výsledku MŠ Lety za rok 2011, který
činil 11 311 Kč.
Dále starostka navrhla ke schválení usnesení o kompetenci starosty k provádění rozpočtových opatření do výše 50 tisíc Kč. Přesné
znění tohoto stanovení je citováno v zápisu.

n Bod 4

Územní plán (ÚP) obce a změna
č. 3 ÚP

Starostka navrhla, aby pověřenými osobami v jednání ve věci ÚP obce Lety byl Ing. Josef Cmíral a jeho zástupcem Ing. Barbora
Tesařová. Tyto osoby byly zastupitelstvem
pověřeny jednáním ve věci ÚP.
Nejprve byly podány informace o pokračování v procesu změny ÚP č. 3
Byli jsme upozorněni MěÚ Černošice Odboru územního plánování, že nebylo dosud
v procesu změny č. 3 ÚP schváleno zadání
této změny. Proto se tato chyba při dnešním
jednání odstranila a zadání bylo zastupitelstvem schváleno.
Nyní teprve poběží lhůty pro zpracování
návrhu a vyjadřování stanovisek dotčených
orgánů a společná jednání mezi pořizovatelem, zadavatelem a zpracovatelem změny ÚP.
Veřejné projednávání změny č. 3 proběhne
pravděpodobně na přelomu ledna a února
a celá práce bude ukončena v březnu 2013.
l Ing. Cmíral vysvětlil podrobnosti ke změ-
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ně ÚP č. 3. Jedná se hlavně o formální opravy, které vznikly při vypracování čistopisu ÚP
obce Lety a změny malého rozsahu, které neovlivní plochy zástavby.
l V diskusi vystoupil pan Vavroušek, kterého se týká změna malého rozsahu a vznesl dotaz, proč změnu zaplatil na přelomu
roku 2011 a 2012, když OZ nyní znovu mluví
o tom, že se teprve bude změna schvalovat.
Žádá o vysvětlení.
l Ing. Tesařová vysvětlila, jak probíhal proces ÚP. Minulé OZ udělalo procesní chybu,
současné OZ nyní musí teprve schválit zadání, dále se musí vyjádřit všechny dotčené
orgány a následně teprve bude změna ÚP č.
3 projednána. Ze strany současného OZ není
žádný důvod věci zpožďovat, bohužel však
nejdou nijak jinak urychlit. Dalším důvodem,
proč se záležitosti ohledně změny ÚP č. 3 pozastavily je to, že minulé OZ nebylo funkční
a nemohlo rozhodovat od 17.1.2012, kdy se
počet zastupitelů snížil pod zákonem stanovenou hranici pěti OZ a musely být nové volby. Znovu vysvětlila, že se to nestalo chybou
současného OZ.
l Ing. Vavroušek znovu apeluje, proč byli
žadatelé požádáni o úhradu změny, proč jim
bylo řečeno, že jde jen o formalitu.
l Jiří Vondráček vysvětlil, že na ustavujícím
zasedání bylo v programu bývalou starostkou pí Rezkovou navrhováno, aby bylo zadání změny č. 3 ÚP schváleno, členové nového
OZ si vyhradili možnost prostudovat lépe
dokumentaci před jejím schválením. Teprve
následně bylo zjištěno, že došlo k procesní
chybě.
Dále byly podány informace ohledně
nového ÚP obce Lety.
Obec Lety zahájila v loňském roce proces
pořízení nového územního plánu obce, zahrnující katastrální území obce Lety, okr. Praha
- západ.
Územní plán je důležitý strategický dokument pro rozvoj obce. Nový územní plán
bude řešit požadavky na bydlení, rekreaci,
podnikání, občanské, technické a dopravní
vybavení a požadavky na zdravé životní prostředí a ochranu přírody a krajiny. Občané
a organizace mohou podat své podněty k no-
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vému územnímu plánu písemně na podatelnu nebo poštou na adresu: Obecní úřad obce
Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety.
Tiskopis výzvy k podání podnětů pro nový
územní plán je možné získat na podatelně
Obecního úřadu Lety nebo na www.obeclety.cz.
Dále jsou na webu obce uvedeny podrobnosti o tvorbě nového ÚP obecně a další informace včetně termínů, do kdy je možné
podat podněty.
Podání podnětů k novému ÚP je možné
do 31. října 2012.

n Bod 5

Bezúplatný převod pozemků
mezi Obcí Lety a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech
majetkových.

Byla předložena žádost o vyjádření k možnosti získat bezúplatně pozemky ve vlastnictví ÚZSVM. Jedná se o pozemky pod komunikacemi v katastru obce Lety. Ze strany obce je
zájem získat uvedené pozemky.
Dále byly schváleny dvě smlouvy týkající
se věcného břemene mezi obcí Lety a ČEZ
a obcí a RWE. Přesná specifikace dotčených
pozemků je v zápise.

n Bod 6

Informace o ZŠ

V současné době řešíme umístění našich školáčků, kteří zahájí docházku do ZŠ v září 2013.
Vzhledem ke skutečnosti, že bude s největší
pravděpodobností od února 2013 zahájena přístavba ZŠ Dobřichovice, která potrvá nejméně
jeden a půl roku, a ZŠ Řevnice se také potýká
s nedostatečnou kapacitou pro zajištění školní
docházky pro vlastní děti, oslovili jsme už letos v srpnu obec Všenory, zda bychom mohli
zajistit vzdělávání dětí právě tam od příštího
školního roku. Společně se vzděláváním bude
samozřejmě zajištěna i doprava dětí školním
autobusem, stejně tak, jak je to řešeno nyní
ve směru na Dobřichovice i Řevnice.
V současné době jednáme s vedením obce
i školy o podmínkách umístění našich prvňáků.

ZŠ Všenory nabízí dvě alternativy vzdělávacích programů, jejichž realizace bude záviset na názoru a rozhodnutí rodičů našich
prvňáků, se kterými proběhlo několik schůzek a také exkurze v ZŠ Mníšek, která stejný
program již dva roky nabízí. Schůzek s rodiči
se také účastnila i paní ředitelka ZŠ a MŠ J.
Kubálka Všenory Mgr. Renáta Bartoníčková.
(info o škole na www.skolavsenory.cz)
Rodiče dostali dotazníky, aby obec na základě jejich vyhodnocení zjistila, jakým směrem se ve vyjednávání se Všenory ubírat.
Informace o škole i autobusových spojeních viz dále v Letováku.
Dále byla podána informace, že proběhlo
jednání se zástupci Města Dobřichovice a ZŠ
Dobřichovice ohledně umístění žáků z naší
obce do ZŠ Dobřichovice v následujících letech. Z jednání vyplynulo, že bude nutné se
finančně podílet se na přístavbě školy v Dobřichovicích, protože Městu Dobřichovice se
zatím nepodařilo získat na plánovanou přístavbu ZŠ žádnou dotaci. V současné době
OZ Lety zvažuje jak vzniklou situaci vyřešit.
V závislosti na podrobnostech požadavků
Města Dobřichovice bude dále jednáno případně s bankou ohledně uzavření úvěrové
smlouvy na příspěvek obce Lety na přístavbu ZŠ Dobřichovice, následně bude uzavřena smlouva o školské spádovosti, čímž
by byla do budoucnosti zajištěna docházka
školáků z naší obce do dobřichovické ZŠ
i do ZŠ Všenory.
Pověřenou osobou v jednání o úvěru pro
přístavbu školy je ing. Barbora Tesařová.

n Bod 7

Dotace a jejich realizace

Starostka informovala o tom, že akce Kango+ pro SDH je již realizovaná. V současné
době čekáme na podpis smlouvy o čerpání
dotace se Středočeským krajem, následně
budeme podávat žádost o proplacení realizace a měli bychom obdržet částku 46 tis. Kč.
Obec Lety se podílela na této akci částkou cca
1200,- Kč.
Akce Průlezky v MŠ je ve fázi zahájení. Jakmile
bude podepsaná smlouva se Středočeským 
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činnosti při zadání služby otevřeným řízením
instalace úsporných LED svítidel a správy veřejného osvětlení v obci. Usnesením Zastupitelstvo tuto mandátní smlouvu schválilo.
Byla zrušena obecně závazná vyhláška
č. 6/2011 o systému, shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Obce Lety a o poplatku
za komunální odpad.
n Bod 8
Starostka informovala přítomné o návrhu
Informace o volbách do zastupi- zrušení OZV č. 6/2011 a nahrazení vyhláškou
telstva Středočeského kraje
novou. Důvodem ke zrušení uvedené OZV
Starostka podala informace ohledně voleb je, že obsahuje formulaci o Sběrném dvoru
do krajských zastupitelstev. Volby proběhly v obci Lety. Místo, kde je v obci Lety odkládán
v pátek 12. a v sobotu 13. 10. 2012, volební vyhláškou stanovený odpad, nesplňuje paramístnost byla tradičně v sále U Kafků.
metry sběrného dvora dané zákonem o odpadech. Změna se tedy týká pouze změny
názvu sběrného dvora na sběrné místo. Takto
n Bod 9
pozměněná vyhláška má číslo 1/2012 s účinností od 1. 10. 2012.
Různé
Byla předložena ke schválení smlouva
č. 1930 o nájmu pozemků v Obci Lety mezi
Obcí Lety a ZD Mořina. Pozemky budou uží- n Bod 10
vány k zajištění zemědělské výroby a souvi- Diskuse
sejících činností. Záměr o pronájmu těchto
Ing. Peřina předal písemný dotaz v tompozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce. to znění:
Byla předložena informace k doplnění for- 1. Audit o výsledcích hospodaření obce za rok
malit k ustanovujícímu veřejnému zasedání: 2011 byl schválen – chybí jeho znění?
schválení odměn členům obecního zastupi- 2. Co stálo zhotovení tohoto auditu
telstva dle nařízení vlády č. 375/2010 ze dne od Ing. Schindlera?
7.12.2010 s platností od 13. 8. 2012.
3. Proč nebyl požádán krajský úřad o proveByla předložena informace o schválení ob- dení auditu, který by byl plnohodnotný, ale
řadních míst a obřadních dnů v obci Lety. Za- zdarma?
stupitelstvo schvaluje obřadní místa v obci, 4. Jak se budou občané seznamovat se změa to Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, sál obec- nami v ÚP (možnosti, termíny).
ního úřadu U Kafků, V Chaloupkách 36, Lety 5. Veřejné zasedání v restauraci MMX je nea u kapličky na návsi v Letech, obřadní dny vhodné a doporučuji další konat v sále U Kafpondělí – neděle.
ků. Jde o rušení zasedání hosty, obsluhou
a hroznou místní akustikou.
Veřejné osvětlení – mandátní smlouva
a plná moc
Starostka zodpověděla dotazy postupně.
Obecní zastupitelstvo uvažuje o realizaci
Add 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření
kompletního nového veřejného osvětlení
v obci Lety s využitím nové technologie LED Obce Lety za rok 2011 je zveřejněna na obecní webové stránce.
svítidel.
Add 2. Zhotovení auditu stálo 48 tis. Kč
Byl předložen návrh mandátní smlouvy,
Add 3. Audit byl zadán soukromému audikterá by měla být uzavřená mezi Obcí Lety
a firmou IS engineering s.r.o., Dvorek 401, Při- torovi z důvodů možných konzultací a spolubyslav pro zabezpečení kompletní inženýrské práce i v průběhu roku. Připomínky a spoluprákrajem, bude zahájena realizace akce. Dotace by měla činit 597 tis. Kč, celá akce bude
za cca 640 tisíc. Termín zahájení je konec září
a začátek října 2012. Akce bude financována
postupně na tři etapy. Středočeský kraj by měl
jednotlivé etapy následně proplácet (informace o průběhu akce viz dále v Letováku).
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ce se soukromým auditorem jsou hodnotnější
než s Krajským úřadem, což vyplynulo ze zkušeností za několik předešlých let.
Ad 4. Občané budou seznamováni s veškerými informacemi týkajícími se ÚP obce Lety
prostřednictvím webové stránky obce Lety
a úřední desky, kde bude průběžně vše potřebné zveřejňováno.
Add 5. Starostka oslovila všechny přítomné v sále s dotazem ohledně místa konání
veřejných zasedání. O záležitosti nechala
přítomné hlasovat. Přítomní občané se vyjádřili 17 hlasy pro konání v pivovaru MMX, 20
hlasy proti této možnosti, ostatní se nevyjádřili. Starostka uzavřela tuto záležitost s tím, že
příští veřejné zasedání bude opět v sále v čp.
36 v bývalé restauraci U Kafků.

Diskuse ohledně dopravního
řešení v ulici K Lesíku –
jednosměrná ulice

obecních pozemků, zda za to obec vybírá nájemné. Vyjádřil svojí nespokojenost.
l Starostka konstatovala, že si jsou všichni zastupitelé vědomi, že komunikace jsou
úzké a právě proto je třeba najít řešení, aby
se doprava v obci zklidnila. Je však třeba mít
k dispozici studii od odborníků na tuto problematiku. Jak již bylo řečeno, pak proběhne
jednání, kde bude možné podat připomínky
a podněty.
l Ing. Jiří Kárník předložil písemný dotaz, kdo uhradí vzniklé náklady za nezákonné zjednosměrnění ulice K Lesíku. Změna
dopravního značení v ulici K Lesíku nebyla
schválena dotčenými orgány.
l Starostka odpověděla, že proběhlo místní šetření s odborem dopravy Městského úřadu Černošice, konkrétně s paní Sémovou, ze
kterého vyplynulo, že zmíněné dopravní značení nebylo povolené. Dopravní značky, které
byly odstraněny budou využity jinde, použité
finanční prostředky tím nepřijdou nazmar.
Vše bylo nařízeno bývalou paní starostkou.
l Pan Vladislav Rezek reagoval na odpověď paní starostky Barbory Tesařové, že to,
co říká, není pravda. Požadoval, aby byl přečten dopis, který poslala jeho manželka. Je
přesvědčen, že rozhodnutí bylo vydáno podle silničního zákona a že bylo vše v souladu
s platnými předpisy.
Jako reakci na slova pana Rezka přečetla
starostka zápis ze zmíněného místního šetření, ze kterého vyplývá, že:
1. Obec vypracuje PD umístění dopravních
značek 26 a, b, (obytná zóna) v jednotlivých
částech obce,
2. KSUS osadí na silnici II/116 dopravní značku IS12a, b – začátek a konec obce nad křižovatkou s místní komunikací K Libří – OD MěÚ
Černošice vydá stanovení,
3. Na místní komunikaci K Lesíku obec
Lety odstraní nepovolené dopravní značky, protože toto dopravní značení nebylo
stanoveno dle zákona 361/2000 Sb. § 77
odst. 1 c.

l Ing. Petr Zítek komentoval všechny změny dopravního řešení v ulici K Lesíku. Přečetl
nahlas dopis, který je součástí zápisu. Součástí dopisu jsou též podpisy zástupců všech
trvale obydlených objektů v dotčené části Karlštejnské ulice. Z dopisu vyplývá, že uvedení
zástupci nesouhlasí se zrušením jednosměrného provozu v části ulice K Lesíku.
l Starostka poděkovala za přednesený
příspěvek a reagovala na něj. Sdělila, že řeší
tuto záležitost od 13. 8. tohoto roku a řeší ji
dodnes. Je to názor proti názoru, kdy polovina je pro a polovina proti. V tomto případě
se jedná o střet laických názorů, a proto byly
osloveny tři autorizované kanceláře na zhotovení studie dopravního řešení celé obce.
l Členové OZ se domluvili, že poté, co
bude studie dopravního řešení naší obce navržena, bude svoláno jednání s občany. (viz
článek na téma dopravní studie v Letováku).
l Pan Cvrček vznesl dotaz, že by ho zajímalo, jaké jsou dopravní problémy v ulici
Na Hvězdárnách.
l Starostka uvedla, že má na mysli absenci
chodníků, šíře komunikací.
K zavedení jednosměrného provozu ve zmíl Pan Cvrček dále kritizuje předzahrádky něné části ulice bylo mnoho připomínek teleu pozemků a ptá se, zda jsou komunikace fonických, e-mailem i osobně. Situaci se zaobecní, zda mohou lidi takto osazovat části stupitelstvo snaží řešit komplexně a na
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ŘIDIČI, JEZDĚTE OHLEDUPLNĚ! To vzkazují děti, které bydlí na ulici Karlštejnská v Letech
 základě studie odborníků, jak již bylo
zmiňováno. Vyjmenovala firmy, které byly
osloveny s požadavkem na vypracování
nabídky realizace studie dopravního řešení
v naší obci.
l Pan Rezek si vzal znovu slovo a souhlasil,
aby bylo provedeno vše komplexně, zmínil
však, že to bude drahé.
Starostka sdělila, že studie bude stát cca 33
tisíc Kč. Další výdaje nastanou s osazováním
značení.
l Doktor Kubík vznesla připomínku, že
bydlí v ulici K Lesíku už skoro 80 let. Nikdy
zde podle jejího tvrzení nebyl problém, nyní
je ale v lokalitě více lidí, a tak problémy jsou.
Je potřeba opravit pořádně komunikaci, nyní
je zúžená. Dále jsou umísťovány před domy
balvany, aby si někteří občané vylepšili místo
před svými domy a ostatní mají potom s projížděním velké problémy. Pro její rodinu činila
objížďka 2200 m, což bylo pro ně neúnosné.
l Ing. Petr Zítek konstatoval, že oni dali
do prostoru před ploty kameny, protože jim
neukáznění řidiči jezdili 10 cm od plotu. Vyjádřil názor, že bezpečnost občanů je přece
důležitější než objížďka.
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l Paní Pešková sdělila, že v lokalitě, kde
mají dům, tedy ve spodní části ulice K Lesíku,
je doprava zoufalá a nechápe, proč občané,
kteří bydlí v horní části obce jezdí touto ulicí
okolo jejich domu a ne po hlavní komunikaci č. II/116/. Snáší tuto dopravu velmi špatně,
je to v této obci trvalým problémem a je to
velmi bezohledné. Kvůli kamenům na komunikaci v předzahrádkách měla poničené auto,
elektroniku apod., oprava stála 160 tis. Kč.
Myslí si, že lidem chybí selský rozum, uvažuje
se dle jejího názoru nelogicky.
Starostka ukončila diskusi k tomuto tématu. Na závěr této diskuse řekla, že obec musí
postupovat oficiální cestou, nelze jinak. Dále
se vyjádřila k předzahrádkám, myslí si, že by
bylo možné zvážit zpoplatnění záborů pro
předzahrádky i umísťování kamenů na obecních pozemcích podél komunikací.
Pan Rezek sdělil na závěr, že souhlasí se starostkou Barborou Tesařovou ohledně dopravního řešení, myslí si, že to mělo být již dávno
řešeno minulými zastupitelstvy.
l Ing. Josef Cmíral k této záležitosti konstatoval, že minulá zastupitelstva konala vždy
tak, jak to bylo možné.
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Rekonstrukce dřevěných hrazení
Pracovníci obecního úřadu provedli nutnou rekonstrukci dřevěných hrazení plochy
hřiště s umělou trávou.
V současné době jsou hrazení již zcela vyměněna za drátěné sítě, které snad odolají
síle fotbalových míčů.
Na dětském hřišti dojde ke změně, kdy
se nevzhledná panelová plocha promění na kreslící tabulovou stěnu.
Práce budou probíhat za provozu hřiště, a proto prosíme
o trpělivost a zvýšený dohled
na hrající si děti.
V době, kdy bylo dětské
hřiště budováno, vyslyšeli
mnozí občané prosbu o pomoc a přispěli jak finančně, tak
i svojí prací.
V souvislostí s prováděním
s výše uvedených prací, které mají
za účel zlepšit prostředí pro všechny

děti, bychom znovu přivítali finanční příspěvky. Plánujeme lepší údržbu prostranství dětského hřiště a přístřešek.
Pokud bude kdokoliv z vás chtít přispět, je
to možné na obecním úřadu v Letech.
Děkujeme a přejeme příjemně
strávené chvíle na našem
hřišti. Petra Flasarová

Autobusové linky a změny
Lety obsluhují v současné době dvě autobusové linky. Linka 311 a 451.
Linka 451 vznikla jako školní a také jako
školní pořád působí.
Už v létě jsme zažádali o několik změn v autobusové dopravě, s působností od XII/2012
však vyjdou jen dvě: Je to posunutí odjezdu
autobusových spojů a přidání linky s odjezdem kolem půl třetí z Dobřichovic.
Další snahou bylo přidat zastávku linky 311

do ulice k Libří, ale pokud vše půjde, povede
se to až na jaře.
Protože ranní školní autobus přijíždí
do Řevnic se zpožděním, snažili jsme se posunout tento spoj tak, aby i děti dojíždějící
do Řevnic mohly včas začít výuku.
Podle časů, které vykazuje dopravce, zpoždění nezpůsobuje posunutí času odjezdů autobusu, ale časté a dlouhé zdržení před železničním přejezdem v Řevnicích.
Takže pokud tam v dohledné době nevymění hradláře za automat, nebude mít řešení
ani včasnost dojezdu školních dětí do Řevnic.
Zrušena bude od prosince 2012 nevytížená
noční linka 601.
Od září 2013 bude jezdit autobusová linka
až do Všenor. Jedna ráno a minimálně dvě odpoledne.
Přesnější informace však budeme mít
po dalších jednání s ROPIDem a Středočeským krajem.
(bt)
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Otázky a odpovědi:

Jsou otázky z řad občanů, které se často opakují, proto zavádíme tuto rubriku, třeba nazvanou NAD VAŠIMI DOPISY:

PLACENÍ ZA SVOZ ODPADU
Otázka:

pět let značně přeplaceno a na řádném
vyúčtování uvedeného přeplatku hodlám
Bydlím v Letech od roku 2007, trvale trvat.
od ledna 2008. Celou tu dobu jsem měl Odpověď:
Vážený pane,
vážné podezření, ze obecni vyhláška o výši
v tomto případě jsem si jista, že naše vypoplatku za svoz odpadu je protizákonná.
Ovsem teprve teď s novou obecní vyhláškou hláška protizákonná není.
Hned v prvním odstavci vyhlášky je odkaz
jsem konečně našel čas díky uvedeným odkazům zjistit, jak je možné, že výše poplatku na zákon o odpadech, podle kterého je vyv naší obci odporuje zákonem stanovené hláška koncipována.
Vy citujete zákon o místních poplatcích,
maximální výši 500 Kč na občana (tato hranice byla od roku 2013 úpravou příslušného který právě letos v červenci doznal změn
zákona zvýšena na 1000 Kč), a to je prosím a byl novelizován. Podle tohoto zákona
dodržováno i v tak drahé obci, jako je hlavní by pak platila v obci max. výše poplatku
město, kde jsem platil poplatek předtím, ne- 1000 Kč na jednu osobu žijící ve společné
mluvě o obcích jiných, kde maximální hrani- domácnosti od 1. 1. 2013.
Naše obec má zaveden systém shromažce zdaleka není využita!
ďování, sběru, třídění, přepravy, využívání
V zákoně je jasně stanoveno, ze sazba poa odstraňování komunálního odpadu vzniplatku je tvořena dvěma složkami, jejichž výše
kajícího na našem katastrálním území. Pak
je ohraničena maximální možnou částkou
může vybírat poplatek nebo úhradu za koa) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
munální odpad jedním z následujících tří
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato
zákonem stanovených způsobů:
částka je stanovena podle skutečných ná1) místní poplatek za provoz systému
kladů obce předchozího roku na sběr a svoz shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
netříděného komunálního odpadu.
využívání a odstraňování komunálního odTo tedy neznamená, jak se asi minulé i ny- padu stanovený obecně závaznou vyhlášnější vedení obce domnívá, ze občané bu- kou na základě § 1 písm. h) a §10b zákona č.
dou platit všechny náklady za svoz, ale jen 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve zně250 Kč dle bodu a) a dle bodu b) jen tu část ní pozdějších předpisů,
skutečných nákladů až do stanovené ma2) poplatek za komunální odpad stanoveximální výše 250 Kč (750 Kč od roku 2013). ný obecně závaznou vyhláškou na základě
Znění příslušného odstavce je na rozdíl ustanovení §17 zákona o odpadech, (což je
od mnoha jiných paragrafů našich zákonů náš případ)
naprosto jasné a logicky bezchybné. Kdyby
3) smluvní systém vybírání úhrady za kotomu bylo tak, jak si mylně někdo vykládá, munální odpad ve smyslu ustanovení §17
to by pak mohla obec klidně vyvážet od- odst. 5 zákona o odpadech.
pad až do Němec a my bychom za to platili.
Poplatníkem poplatku za komunální odTím nepřímo narážím na možnost, že třeba pad je dle ustanovení §17a zákona o odpasmlouva s firmou svážející odpad není pro dech každá fyzická osoba, při jejíž činnosti
obec příliš výhodná (možná by stačilo infor- vzniká komunální odpad. Poplatek je stanomovat se v sousedních obcích).
ven poplatníkovi, avšak výpočet poplatku je
V každém případě máme za uplynulých odvozen od nákladů, které obci vznikají při
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zajišťování režimu při nakládání s komunálním odpadem. Maximální výše poplatku se
stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob
určených k odkládání odpadů připadajících
na jednotlivé nemovitosti. Tento způsob
podporuje občany k tomu, aby třídili odpad
a měli tím pádem daleko méně směsného
odpadu.
S odpadem je to komplikované. Žádný
systém, jak je teď nastavený, není úplně
ke všem spravedlivý a rovný, protože stále
existuje kolektivní sběr separovaného odpadu (který platíme ze stejného měšce, jako

směsný odpad), kdy není jasné, kolik od každého občana přijde separu. A také nemůžeme zabránit tomu, aby nám sem nevozili
odpad z okolních vesnic....
Dívala jsem se na systém v naší partnerské obci Ailertchen. Tam má každá domácnost kontejnery na separovaný odpad, takže
zaplatí skutečně tolik, kolik odpadu vyprodukují. Jakmile se dostaneme až na tuto
úroveň, a odpad se navíc začne vážit, zaplatíme tolik, kolik skutečně bude stát uložení
a odvezení našeho odpadu na skládku plus
množství vytříděného odpadu na domácnost. Pak to bude spravedlivé pro všechny.

(bt)

Vodovod TřeMoLe

A

si jste si všimli výkopových prací, které pokračují podél silnice mezi Lety a Mořinou. Jak budou práce pokračovat a kdy dojde k napojení na letovský vodovod?

Malý pohled do nedávné historie: Svazek
obcí TřeMoLe byl založen za účelem přivedení vody do Mořinky, Hlásné Třebaně a horní
části Letů v roce 2009. V té době se objevila
šance napojit se na budovanou vodovodní
síť v obci Mořina. V první řadě bylo nutné
vypracovat precizní projekt a získat územní
rozhodnutí. Projektovou dokumentaci zpracovávala firma MAYO, která předložila nejvýhodnější finanční nabídku. Svazek obcí si
přizval nezávislého finančního poradce pana
Ing. Milana Betince ze Západočeského kraje,
který má bohaté zkušenosti se získáváním finančních prostředků na budování vodovodů
a kanalizací. Pan Betinec po celou dobu velmi
ochotně a hlavně profesionálně řídil postup
podávání žádostí o finanční dotace na vybudování Vodovodního systému TřeMoLe.
Na výstavbu vodovodu získal svazek obcí
celkem 75% finančních prostředků z celkové
ceny díla. Následoval proces získání stavebního povolení a výběrového řízení na zhotovitele díla. Zvítězila firma RISL, s. r. o.
V současné době je vybudováno 25% hlavních přivaděčů a probíhají práce na budo-

vání vodojemu v k. ú. Mořinka (v části obce
V Chaloupkách). Dále probíhá projektování
jednotlivých přípojek na Mořince. Opět tyto
projekty zpracovává firma MAYO. Provozovatelem budoucího vodovodu bude firma
AQUACONSULT, která provozuje vodovod
v obcích Mořina i Lety.
Vodovodní přípojka směrem na Lety by se
měla začít budovat v případě příznivého počasí začátkem listopadu. Bude tažena podél
komunikace vlevo, protlakem přes křižovatku
II/116 a následně směrem k ulici Ke Hvězdárně, kde se cca po měsíci napojí na letovský
vodovod.
Celková cena díla se pohybuje kolem 56
mil. Kč. 42 mil Kč získal svazek obcí z dotačních titulů, zbývajících 14 mil. Kč bude financováno podle stejného klíče, kterým se rozdělily hned zpočátku členské příspěvky obcí.
Obec Lety by se měla zhostit svého spolufinancování svými 15%, což jsou asi 2 mil Kč.
Výběrové řízení na poskytovatele úvěru bude
svazek obcí TřeMoLe vypisovat koncem roku
2012. Úvěr by se měl začít splácet začátkem
roku 2014.
(bt)
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kam v listopadu a prosinci

T

entokrát přicházíme se spoustou pozvánek na akce, které dokazují, že tvůrčí a organizační potenciál v Letech je pěstován a všemožně podporován. A to jak na poli
sportu, tak kultury, rodiny a tvůrčích aktivit, při kterých se mohou sejít jak ti nejmenší,
tak i starší, kteří už toho pamatují trochu více.

❚ Sobota 27. října, hřiště kynologů
Ještě poslední říjnovou sobotu připravují aktivní kynologové již pátý ročník Podzimního
závodu, kde se letos bude závodit celkem
v šesti kategoriích. Závod se bude konat v sobotu 27. října a srdečně jsou zváni jak závodníci, tak i diváci.
❚ Sobota 3. listopadu, MMX, od 13 hod.

padový den, je již léta rezervována pro Martinské posvícení. Letos opět nebude chybět
výborná muzika, jarmark, soutěže pro dospělé i děti, výborné koláče, svatomartinské víno
a také poprvé svatomartinské husy.
Maso grilované na rožni, klobásy i produkty
domácí zabijačky nebudou (ani nemohou!)
chybět.
Děti a tvořiví rodiče budou mít možnost zdobit
perníčky, vyrábět lucerny, aby si jimi mohli posvítit na závěrečném lampionovém průvodu vsí.

Na první listopadovou sobotu připravuje
pivotel MMX pro Letováky a sportovce z širokého okolí možnost setkání i při projížďce na kole s cyklistickou elitou. Nebudou
chybět takové osobnosti jako je Jiří Ježek,
Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink, Jirka Hudeček a mnoho dalších sportovců úspěšných
v cyklistických disciplínách. Následují besedy s cyklisty a občerstvení v MMX.
❚ Pondělí 5. listopadu, sál U Kafků,

od 17 hod.

Veřejná diskuse nad dopravní studií obce
❚ Pondělí 5. listopadu, knihovna,

od 18 hod.

Kváskový chléb. Kurz o tom, jak péci kváskový ❚ Neděle 11. listopadu, sokolovna,
sál u Kafků, od 8:30 – 20 hod.
chléb a kváskové pečivo.
Hned druhý den Leťánek společně s místním
❚ Sobota 10. listopadu, náves, od 11 hod. Sokolem a klubem Haniel připravují celodenDalší sobota, letos připadající na desátý listo- ní sportovní program pro celou rodinu.
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kultura v Letech
Přijďte ochutnat lososa zapečeného s bramborem a brokolicí a přesvědčit se, že každý
den můžete mít na stole zdravou a chutně
připravenou večeři!
❚ Pátek 16. listopadu 2012, Sál u Kafků,

od 16 hod.

Hrnky, misky, talířky...
Tvůrčí dílna pro malé i velké (od 3 do 99 let)
Vyberete si tvar hrníčku, misky nebo talířku,
sami si jej ozdobíte a my vypálíme.
Vlastnoručně vyrobený originál je nejlepším
dárkem!
Stopy a stopičky – součástí keramické dílny
❚ Sobota 17. listopadu, náves, od 9 hod.
17. listopadu se pojede poslední letošní závod na kolech Winter Transbrdy. Tradičně
budou závody na kolech jak pro děti, tak pro
dospělé.
❚ Sobota 23. listopadu, sál U Kafků,

od 10 hod.

Vítání občánků v Letech
❚ Neděle 24. listopadu, Slunečná 1905,

Černošice, 9 – 16 hod.

Poslední listopadovou sobotu můžete zaskoZ představení Leťánkova dramaťáčku pohádky čit na Leťánkův kurz zdravého vaření.
Přátelství, kterou děti nastudovaly pod vedením
❚ Neděle 2. prosince, MMX, od 16 hod.
paní učitelky Veroniky Kunové (na fotografii)
A to už jsme se přiblížili k prosinci, kdy se děti
zase setkají s Mikulášem a čerty. Ti letovští
❚ Pondělí 12. listopadu, Biokino Řevnibudou v MMX už v neděli 2. 12!

ce, od 14 hod.

Modrý drak, projekce filmu pro školy a širokou veřejnost
Jedná se o „dobřichovicko-řevnickou“ komedii v délce 45 minut, r. v. 2012, kterou režíroval Kamil Polach.
Film se natáčel v roce 2011 v Dobřichovicích,
Řevnicích, Zadní Třebani a Karlštejně.
Ve filmu hrají vedle dobřichovického ochotníka Jiřího Šafránka v hlavní roli mj. Jaromír
Dulava, Lenka Vychodilová, Kamil Halbich,
Martina Menšíková, Vlastimil Třešňák a další.
❚ Středa 14. listopadu 2012, Sál u Kafků,

od 16 hod.

Rodino, k večeři!
Prezentace projektu Rodino, k večeři! spojená
s vařením.

❚ Pátek 7. prosince, biokino Řevnice,

od 19:30 hod.

Koncert kapely Hop Trop Samsona Lenka,
předprodej vstupenek od 15. listopadu v IK
DOBNET, MěKS Řevnice, OÚ Lety
❚ Neděle 23. prosince, kaplička,

od 16 hod.

Cinkání u kapličky, pásmo dětí MŠ
Vánoční pečivo a teplé nápoje nebudou chybět!
Tak si přejme příjemnou zábavu o víkendech
a spoustu společných spokojených chvil!(bt)
P.S. Podrobnosti o Leťánkových akcích najdete v Letováku o kousek dál

www.obeclety.cz
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Od kuřátka v obilí k pečení chleba…

V

měsíci září jsme se ve třídě velkých dětí seznamovali s jednou z nejhezčích veršovaných pohádek Františka Hrubína „Kuřátko v obilí“.

„ Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko…“ už od začátku je slyšet příběh, který
děti zaujal. Naučili jsme se rozpoznat a pojmenovat ječmen, pšenici, oves i žito a to nejen na obrázku, ale především na skutečném
obilí natrhaném na poli. Teď už všichni víme,
že ječmen má „vousy“, sáhli jsme si na ně
a přesvědčili jsme se, že jsou pěkně ostré.
Oves zase poznáme podle toho, že jeho klasy
mají jiný tvar než ostatní obilí. Klasy pšenice
zase ukrývají ta největší a nejkulatější zrníčka.
Jen žito jsme neviděli naživo, pouze na obrázku, protože stejně jako v pohádce „kuře hledá
žitné pole, ale to je dávno holé…“
Také jsme se dozvěděli, že dnes vyjedou
na pole obrovské stroje – kombajny, které
posekají pole rychle a bez námahy, ale v dřívějších dobách pole sklízeli sedláci s kosami,
a to byla těžká práce. Při ranním cvičení jsme
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MATEŘSKÁ

ŠKOLA
zkoušeli napodobit pohyby sedláka při setí,
při tom, jak pšenička roste a jak se krásně vlní
dozrávající pšeničné pole.
A protože teď už víme, že sklizené obilí se
odveze do mlýna a tam se z něho mele mouka, naučili jsme se o mlýnku zpívat pěknou

www.obeclety.cz

mateřská škola Lety
písničku. „Klapy, klapy klapity, dokola se točí,
klapy, klapy, klapity, namáčí si oči.“
Na závěr jsme si zahráli na pekaře a přišli
jsme vlastníma rukama na to, že je to také
docela těžká práce zadělat těsto na chleba.
Zvláště, když použijeme zdravou celozrnnou
mouku ze žita. Sáhli jsme si, jak lepí při míchání, zkusili jsme si v hmoždíři rozdrtit koření, aby náš chlebíček pěkně chutnal i voněl.
A v poledne přišel ten slavnostní okamžik,

kdy jme si přinesli náš bochníček z kuchyně,
to bylo radosti! A protože v pátek nás chodí
domů většina „ po obědě“ ještě teplý chleba jsme víc nalámali, než nakrájeli a nesli si
domů, dát ochutnat mamince nebo tátovi.
Věříme, že to je příležitost pro vás, milí
rodiče, povídat si s dětmi o těchto tématech,
nebo večer otevřít Hrubínův Špalíček a zopakovat si, jak že to vlastně, bylo, pohádko?
Jana Rozsypalová, uč.2. třídy

Průlezky pro zahradu v MŠ Lety

S příchodem listopadu začnou na školní zahradě práce pro instalaci průlezek.
Na základě průzkumu trhu a zadání internetové poptávky, kdy se sešla desítka skutečně kvalitních nabídek od renomovaných
firem v této oblasti (Tomovy parky, HAGS Praha, Prolemax, Hřiště 8D, Tewiko, Antoš a další) jsme po konzultaci s paní ředitelkou MŠ
vybrali certifikované herní prvky a vybavení
nabízené firmou Hřiště 8D.
Projekt zahrnuje celkem devět certifikovaných herních sestav - 3 houpačky, 3 pružinová houpadla, jednu lanovku, domeček a jednu průlezku se skluzavkou. Všechny vybrané
prvky svým provedením zaručují nejen rozvoj
dětské psychiky, fyzické zdatnosti a fantazie,
ale také dlouhou životnost a vysokou estetickou hodnotu, Záruku na materiál dodavatel
garantuje na 10 let.

Při výběru jsme se shodli na prolézačkách
ve tvaru zvířat, které dokladují bezpečnost,
dlouhou životnost, vysokou užitnou a estetickou hodnotu. A minimální údržbu a stálost
materiálu.
Materiál pro pádové plochy byla zvolena
pryž, a to z důvodu současného povrchu zahrady, kdy je část zahrady tvořena betonovým čedičovým povrchem.
(bt)

www.obeclety.cz
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LEŤÁNKOVA NABÍDKA NA PODZIMNÍ LISTOPADOVÉ DNY

R

odinné centrum Leťánek na listopad připravilo mnoho akcí. Doufáme, že aspoň
některá z nich vás osloví a setkáme se tam s vámi. Všechny informace najdete
na www.letanek.cz.
❚ KVÁSKOVÝ CHLÉB
A KVÁSKOVÉ PEČIVO

montessori práce s dětmi. Pro maminky přístroj na diagnostiku pleti, poradna při líčení
a péči o pleť, malé ošetření pleti, podpora
Pondělí 5. listopadu, knihovna,
imunitního systému bylinnými přípravky, aj.
od 18 hod.
Kurz o tom, jak péci kváskový chléb a kvás- Více na www.letanek.cz.
Vstupné za celý cvičební maraton 200 Kč
kové pečivo
nebo možnost jednotlivé lekce za 80 Kč, Program v herně RC Leťánek vstup dobrovolný!
V tomto kurzu Vás naučíme:
l Jak upéci kváskový chléb
l praxi doplníme potřebnou teorií, abyste
věděli, proč právě tento druh chleba je pro
lidský organismus tak prospěšný
l Krok po kroku uvidíte přípravu chleba
od prvotního semletí mouky
l Uvidíte založení kvásku i jeho postupné
„dokrmení a následné vedení“
l Poradíme s výběrem pekárny, která snadno
dokáže tento typ chleba upéci
l Naučíme Vás „vpékat“ vařené obilniny
do chleba, vysvětlíme proč
l Pojďte s námi objevovat cestu zdravého
a chutného pečení s Michaelou SEDLÁČKOVOU.

Časový harmonogram plánované
akce v RC Leťánek:
8:30 - 9:15 Nedělní rozcvička
9:30 - 11:00 Tvořivá dílnička
Podpora imunitního systému – ukázka bylinných přípravků JUST a předvedení přístroje
na stav pleti
Ukázka kosmetického studia Bella (malé ošetření pleti)
11:00 - 12:00 Hudební dílnička (zpívání a hraní na hudební nástroje)
14:00 - 14:45 Montessori hernička - ukázka
montessori pomůcek
15:00 - 16:00 Batolata v akci 1-3 roky
                     	 Tvořivá dílnička
Podpora imunitního systému – ukázka by❚ LETOVSKÝ DEN PRO RODINU
linných přípravků JUST předvedení přístroje
Neděle 11. listopadu, sokolovna,
na stav pleti
sál U Kafků, od 8:30 hod.
16:00 - 18:00 Poradna v líčení a péči o pleť
Rodinné centrum Leťánek ve spolupráci                      
Batolata v akci
s klubem HANIEL a Sokolem Lety připravuje
na neděli 11. listopadu program plný pohybu, hraní a akčního vyžití nazvaný „DEN PRO ❚ RODINO, K VEČEŘI!
Středa 14. listopadu, sál U Kafků,
RODINU“.
Těšit se můžete na cvičební maraton a Le- od 16 hod.
Prezentace projektu Rodino, k večeři! spoťánkovu hernu s celodenním programem.
V Sokole můžete relaxovat a protáhnout jená s vařením.
Přijďte ochutnat lososa zapečeného s bramvaše těla při lekcích jógy, pilates či aerobiku
klubu HANIEL. V RC Leťánek vás čeká boha- borem a brokolicí a přesvědčit se, že každý
na Ing.
stoleMagda
zdravou
a chutně
tý program pro děti a jejich rodiče: Tvořivé den můžete mít
Foto:
Vopavová
a hudební dílničky, batolata v akci, ukázka připravenou večeři!
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Leťánek
❚ HRNKY, MISKY, TALÍŘKY...

A STOPY A STOPIČKY

Tvůrčí dílna pro malé i velké (od 3 do 99let)
Pátek 16. listopadu, sál U Kafků,
od 16 hod.
Každý si z nabídky vybere vytočený a jednou vypálený tvar hrníčku, misky nebo talířku
(je možné i víc kusů). Dostanete k dispozici
barevné glazury (netoxické), pastelky, krycí
vosk, tiskátka, štětce. Nádobu si pomalujete. Poté výtvarné dílo paní lektorka odveze
a dodělá finální vnitřní, vnější glazuru a ještě
jednou vypálí.
Za 7-10 dní přiveze hotové originální keramické nádobí, vhodné pro běžné používání,
i mytí v myčce.
Počet účastníků je omezen! V případě zájmu, je nutné se předem přihlásit: info@letanek.cz. Při objednávce, prosím, zašlete - jméno, příjmení, telefon, email, město, orientační
počet a tvar nádobí, které chcete malovat
(lektorka se pro jistotu vybaví i kusy navíc)
❚ KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Pro začátečníky a mírně pokročilé
Neděle 24. listopadu, Slunečná 1905,
Černošice , od 9 – 16 hod.
V současné době jsme vystaveni velkému
tlaku potravinářských firem ke koupi jejich
produktů. Všude je plno reklam na potraviny,
které mají za účel pouze nalákat zákazníka
a zvýšit tím tržbu firmy. Bohužel jim nejde
o zdraví lidí. Myslíme si, že je to velmi smutné,
a proto jsme se rozhodli zařadit do programu
Leťánkových aktivit tento kurz.
Je určený hlavně pro Ty z Vás, kteří byste
chtěli doma začít, ale nevíte jak. Změna jídelníčku musí být pozvolná, aby to rodina přijala. Pak teprve můžeme hovořit o zdravém
a chutném vaření.
Náplň kurzu:
l Seznámíme vás se záludnostmi průmyslově vyráběných potravin a jak se jim chutně
a zdravě vyhnout.
l Probereme základní potraviny a najdeme
„zdravější náhrady“.
l Ukážeme si, jak pomalu změnit jídelníček
ve prospěch vašeho zdraví, tak, aby to rodina

přijala, jaké kupovat pečivo, aby mělo co nejméně přídatných látek.
l Dáme tipy na svačinky pro děti, dle času
zkusíme uvařit oběd i s moučníkem (bez použití vajec, cukru...).
l Poradíme, v čem uchovávat chléb, zeleninu
a ostatní potraviny, aniž byste použili “igelitové“ sáčky (tj. ropné produkty).
l Možnost získání pravého ničím nestartovaného kvásku (kurz na kváskový chléb je také
na programu v Leťánku).
l Povíme si, jak volit potraviny podle ročního
období (podle čínské medicíny – teorie pěti
elementů).
Kurz je rozdělen do dvou částí:
l část teoretická - výklad
l část praktická – vaření
❚ MIKULÁŠSKÁ VESELICE
Neděle 2. prosince, MMX, od 16 hod.
Na děti čekají soutěže hry a divadélko.
V 16:30 přijde Mikuláš s čertem a andělem.
Soutěže a vystoupení dětí budou probíhat
v průběhu celého večera souběžně s Mikulášskou nadílkou.

HERNA Leťánek
Nevíte, co s dětičkami? Venku je
nepříznivé počasí? Dochází vám
nápady? Hledáte odpolední program? Máme pro Vás řešení...
Přijďte si pohrát do Leťánkovy herny. Těšit
se můžete na milý kolektiv, krásný herní
prostor s motivy zvířátek, pestrý výběr hraček, knížky podněcující rozvoj dětí, výtvarné potřeby a montessori pomůcky. V herně
je možné zakoupit i malé občestvení.
Kde: RC Leťánek, sálu Kafků,
V Chaloupkách 36, Lety
Kdy: Po 15:00 - 17:30 a Út + St 15:30 - 17:30
Rodinné vstupné 30.- CZK
Těšíme se na setkání s Vámi

www.obeclety.cz
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Pomozte rozhýbat Lucku

M

ožná už jste slyšeli o příběhu malé Lucinky Švecové z Hlušovic u Olomouce. Trpí
mozkovou obrnou, epilepsií a dalšími nemocemi. Její rodina pro ni usilovně shání
peníze na speciální léčbu. Mimo jiné sběrem víček od PET lahví, která prodává do sběrny. V rodinném centru Leťánek jsme se rozhodli Lucce pomoci. A sbíráme také.
Čtyřtýdenní pobyt v lázních
Lucinka se narodila v dubs uvedenou terapií přijde
nu 2011 císařským řezem jako
na 87 tisíc korun.
druhá z dvojčat. Od začátku
se s ní život nemazlí. Kromě
Do sbírky se můžete zadětské mozkové obrny jí při
pojit i vy. Stačí nevyhazovat
porodu nadělil spasmus novíčka od PET lahví, mléka,
žiček, epilepsii, postižené
džusů nebo šťáv a přinést je
ledviny a plíce, špatný zrak
do RC Leťánek, kde máme
a otok mozku. Hned po narou vchodu sběrné místo. Sbírzení byla čtyřicet minut resuka bude zatím trvat do konscitovaná. Její dvojče Adélka
ce listopadu. Zastavit se
se narodila zcela v pořádku.
můžete kdykoliv v době otePeníze i sbírka mají pokrýt
vření herny (pondělí až střelázeňskou péči. Při ní má Lucda od 15:30 do 17:30) nebo
ce pomoct hlavně speciální
v době kurzů, které probíhají
obleček, který zvyšuje teraod pondělí do pátku 9:00peutický účinek neurofyziologických cvičení 21:00, viz program Leťánku.
na poškozený nervový systém, ulehčuje náPodrobnější informace o této sbírce najdecvik motoriky, jako jsou sezení, stoje, chůze. te na stránkách Leťánku – www.letanek.cz
inzerce

CHYTRÝ BERE KDYŽ STÁT DÁVÁ – AŽ 4 560,- Kč ROČNĚ.
Víte o tom, že od 1.1. 2013 již nemusíte od státu dostat k stávajícímu penzijnímu připojištění žádný příspěvek? Ne?
Tak se podívejte do následující tabulky a ihned zjistíte jak na tom budete po 1. 1. 2013.
Váš měsíční
příspěvek v Kč

100

200

300

400

500

600

700

800

1 000

1 500

2 000

Státní příspěvek
v roce 2012

50

90

120

140

150

150

150

150

150

150

150

Státní příspěvek
v roce 2013

0

0

90

110

130

150

170

190

210

230

230

Daňová úspora
v roce 2013 a dál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

1 800

BUDETE MÍT V BUDOUCNU NIŽŠÍ PŘÍSPĚVEK OD STÁTU NEŽ LETOS? CHCETE VÍC?
ZVYŠTE SI PŘÍSPĚVEK TAK, ABY VÁM STÁT DÁL CO NEJVÍC.
Nabízíme Vám, jménem České pojišťovací unie, získání maximálního státního příspěvku a tím i maximální zhodnocení
Vašich finančních prostředků velmi jednoduchým způsobem. Tím, že zastupujeme všechny penzijní fondy v ČR, stačí
z Vaši strany se rozhodnout o kolik chcete svůj příspěvek zvýšit, nebo uzavřít nové penzijní připojištění (senioři na pět
let), kontaktovat nás a všechno ostatní již zařídíme za Vás. NEZAPOMEŇTE: čas máte jen do 30. 11. 2012.
Kontakty: tel.: 603 482 754, e-mail: cpu@stemat.cz, www.stemat.cz
POZOR! VAŠE STÁVAJÍCÍ SMLOUVA O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ, SE KROMĚ ZMĚNY VÝŠE PŘÍSPĚVKU, V NIČEM JINÉM NEMĚNÍ!
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Co je nového u letovských pejsků?

V

posledním čísle časopisu Letovák jsme bilancovali akce v prvním pololetí letošního roku, těšili jsme se na léto, na prázdniny a na dovolenou.

Prázdniny, dovolená i léto jsou nyní již nenávratně pryč a jsou minulostí. Přesto budeme na letošní léto vzpomínat v dobrém. Počasí nám vyšlo lépe než v předešlých letech,
takže jsme si libovali. Užili jsme si příjemného
tepla, bouřek a lijáků bylo minimálně, zkrátka
bylo to akorát a bylo to fajn. Dovolená měla
jedinou chybu – byla krátká.
V průběhu dovolené (letního výcvikového
tábora) jsme pořádali jedny zkoušky z výkonu, pilně jsme trénovali a vydali jsme se
i na několik výletů.
V srpnu, po návratu z táboru, zapojeni naplno do pracovního procesu, jsme si ještě užívali na cvičáku prázdniny, protože přes léto
nepořádáme kurzy pro štěňátka. Je nám to
sice od některých účastníků trochu vyčítáno,
protože by se rádi i přes léto svým psům věnovali za naší asistence, nicméně náš odpočinek je také důležitý.
Začátkem září jsme se zase naplno vrhli jak
do pořádání pravidelných nedělních kurzů
pro štěňata, tak i do podzimních sportovních akcí, zkoušek z výkonu. V průběhu září
se konaly dvoje zkoušky, v polovině října
byly další. Nyní připravujeme již pátý ročník Podzimního závodu, který jsme rozšířili
o jednu kategorii, takže se letos bude závodit celkem v šesti kategoriích. Závod se bude
konat v sobotu 27. října a srdečně jsou zváni
jak závodníci, tak i diváci. Určitě bude na co
se koukat. Pro závodníky máme připravené
bohaté ceny, trofeje a dárky, které jsme získali
od našich stálých štědrých sponzorů, kterým
za to patří velké poděkování. Díky patří zejména firmě CZanidis, s. r. o., která jako hlavní
sponzor našeho závodu darovala granulované krmení od belgické firmy Versele-Laga. Poděkování patří ale také firmě Hájek Pet Food,
která darovala švédské granulované krmení
značky Magnusson a firmě Dibaq, a.s, která
darovala granulované krmení značky Fitmin
a propagační dárky pro závodníky. Dalšími

sponzory byly firmy Liftec CZ, časopis Pes
přítel člověka, Triada, spol. s r.o. a další, kteří
nechtěli být jmenováni. Všem patří velké díky.
Na závod jsou zváni i diváci, které zajímá dění
kolem pejsků.
Posledními letošními zkouškami z výkonu,
které se budou konat v polovině listopadu,
uzavřeme letošní sportovní sezónu.
A co se ještě dělo na cvičáku? V září jsme
oslavili životní jubileum našeho člena Jirky
Hůly z Dobřichovic. Oslava jeho sedmdesátin
se opravdu povedla a všem se líbila.
Ze všech akcí máme spoustu fotografií, reportáží a povídání, které si všichni, které to
zajímá, mohou přečíst a prohlédnout na našem webu na adrese www.kklety.cz.
Pokud budete mít v neděli odpoledne chuť
se projít, můžete zvolit procházku po cyklostezce okolo našeho cvičáku a fotbalového
hřiště. Budete mít možnost vidět množství
hrajících si štěňat a také další spoustu lidí,
kteří se svými chlupáči cvičí a učí se je vychovávat. Hemžení na cvičáku stojí za to vidět.
Výcvik i kurzy pro štěňátka se budou konat
kromě vánočních prázdnin i po celou zimu.
O kurzy je stále velký zájem a my nikoho, kdo
chce pro svého psa něco udělat, neodmítáme. Moc nás těší, že jsou naše kurzy v oblibě
a páníčkové se svými pejsky k nám jezdí ze
širokého okolí.
Alena Vanžurová
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oto slovo bude pro každého znamenat něco jiného. Pokusím se popsat, z jakého
úhlu pohledu se na tento pojem dívám já a v jakém duchu se v letovském Sokolu
trénuje.
Nejprve si musíme položit otázku, jakému
nebezpečí či přímo útoku můžeme být vystaveni. Mnoho nám napoví sledování denního
tisku a televizních zpráv. Což ovšem neznamená, že bych něco takového doporučoval,
ale proto, abychom si udělali obrázek, co se
okolo nás děje, to občas neuškodí.
Přestože žijeme v klidném středoevropském prostředí a v regionu, který nevykazuje
vysokou nezaměstnanost a s tím spojené sociální napětí se všemi negativními důsledky,
setkáváme se velmi často s násilím, které je
patrné již na základních školách.
Motivů pro agresivní chování může být
mnoho, ale jedno mají společné. Je to strach!
Strach může mít mnoho podob a každý z nás
by o tom mohl vyprávět. Strachy pachatelů
trestných činů jsou různé - strach z toho, že
nejsem schopen vydělávat dostatek peněz
„normálním způsobem“, a tak vezmu jinému,
co mi nepatří, strach z toho, že budu-li vypadat slabý a zranitelný, budu napaden, a proto
se chovám agresivně a srším síru a oheň raději preventivně, atd. Fenomén strachu je velmi
zajímavý a čím víc pozoruji své vnější a vnitřní
prostředí, zjišťuji, že není divu, že se v podstatě všichni něčeho bojíme. Vždyť je na nás
v tomto smyslu od malička cíleně působeno,
ale o tom až někdy jindy.
Já vidím východisko ve vytvoření takových
mentálních (vzdělání, meditace, rozvíjení empatie ke všemu živému) a fyzických schopností (fyzická kondice, umění boje a všeobecná
zručnost, tzn. umět si udělat řadu věcí sám),
abych byl schopen do značné míry převzít
za sebe a svoji rodinu zodpovědnost a nepodléhat všeobecně rozšířené iluzi, že pomáhat a chránit mě bude někdo jiný. Nechme
stranou to, jestli policie dělá svoji práci dobře
anebo špatně. Útočník si zpravidla naplánuje svoji činnost tak, aby u toho policie nebyla. Z toho vyplývá, že na to budeme takřka
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vždy sami! Buďto tuto skutečnost vytěsníme
z mysli a budeme doufat, že se nám taková
situace, kdy budeme muset hájit své zdraví
nebo majetek, vyhne anebo se na případný
útok připravíme. V tomto případě platí více
než jindy přísloví: „Těžko na cvičišti – lehko
na bojišti.“ Osobně si myslím, že na bojišti
není lehko nikdy.
Již ze samotné povahy člověka, který ohrožuje ostatní svým agresivním chováním, je
zřejmé, že nezapadá do myšlenkového vzorce ostatních tzv. normálních lidí. Bude se
víceméně jednat o lidi několika typů:
a) Jedinci, kteří jsou velmi dobře fyzicky vybavení, případně ovládají některý z bojových
stylů.
b) Osoby, které nedisponují žádnou výraznou fyzickou převahou, a proto tento handicap vyvažují tím, že jsou ozbrojeni některou
ze široké škály volně dostupných zbraní (nůž,
boxer, tyč, teleskopický obušek, atd.).
c) Osoby pod vlivem omamné látky, která
způsobí necitlivost vůči chvatům, které by
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za normálních okolností dostaly protivníka
vlivem bolesti pod kontrolu a nezanechaly by
vážnější poškození zdraví.
Tréninky sebeobrany v našem oddíle jsou
zaměřené právě na tyto výše zmíněné možnosti. Jsou to boj s holýma rukama, boj se
zbraní (nůž, krátká tyč) a boj na zemi. Každá
z těchto oblastí má své specifické vlastnosti
a my musíme předpokládat kombinaci všech
dohromady a tomu podřídit trénink. Použil
jsem slovo „předpokládat“. V pouličním boji
bychom neměli předpokládat vůbec nic!!!
O to víc bychom měli předvídat. Jakmile začneme předpokládat určitý vývoj situace, dostáváme se zcela určitě do slepé uličky a naše
obrana se nám začne vymykat z rukou. Když
začne konflikt s jedním útočníkem, můžeme
v zápětí zjistit, že ho z povzdálí jistí blíže neurčený počet kamarádů. Může nastat situace,
kdy se budete potýkat s protivníkem, který
není z počátku ozbrojený a aniž byste si toho
všimli, bude mít v ruce nůž. Co se týká boje
na zemi, považuji tuto dovednost za velmi
důležitou, neboť zkušenosti ukazují, že v boji
bez pravidel bojovníci velmi často dobojují
své zápasy na zemi, přestože začali vestoje.
Tyče, baseballové pálky a teleskopické
obušky jsou zbraně, které se dají skrýt jen obtížně a útočníci mají zpravidla ve zvyku s nimi
mávat a hrozit již dopředu, a tím se připravují
o moment překvapení. Výjimku tvoří teleskopický obušek, který lze skrýt velmi dobře.
V Letovském oddíle sebeobrany využívám
techniky ze stylů, které jsem studoval. Až
na boj s nožem a tyčí cvičí všichni žáci, včetně
malých dětí, veškeré bojové techniky. Styly,
které používáme při trénincích, mají kořeny v Japonsku (Shikon Aikido, Yamaue Aiki
Jutsu, Jujutsu), v Brazílii (Brazilian Jiu Jitsu)
a na Filipínách (Pekiti Tirsia Kali). Z toho vyplývá, že tréninky obsahují páky na klouby,
údery, kopy, škrcení, obranu, ale i útoky nožem a tyčí.
Dovolte, abych se u nože trochu zastavil.
Nůž je velmi stará zbraň, která provází člověka již od pravěku. Je to zbraň velmi nebezpečná, v řadě případů způsobuje vážnější
zranění, nežli střelná zbraň. Proto jsem se
od začátku mého studia bojových stylů snažil

naučit techniky, které bych v případě napadení nožem mohl použít, ale stále to nebylo
ono. Něco tomu chybělo. Teprve v roce 2005
jsem objevil styl Pekiti Tirsia Kali. V tomto nevelkém oddíle jsem se seznámil s kulturou
nože od základů. To znamená, že je třeba
naučit se tuto zbraň ovládat, respektovat ji,
cvičit s ní a srůst s ní. Teprve potom můžete
trénovat techniky proti noži. Výhodou takovýchto tréninků je to, že se neučíte obranu
proti tzv. hloupému útoku, ale proti útoku,
který je veden sparingpartnerem, který ví,
jak nůž použít, a to od základu mění pravidla.
Potom zjistíte, že některé techniky, které jste
se léta učili, můžete zapomenout. Boj nožem
je velice rychlá a přesná záležitost a je jedno,
zda jste malý, slabý, žena či muž. Stojí-li proti
nám protivník ozbrojený nožem, není z mého
pohledu prostor na to, brát jakékoliv ohledy
na jeho zdraví a obranu je třeba vést s maximální razancí.
Oblíbeným tvrzením, se kterým se často setkávám ohledně nože, je: „Nejlepší je utéct!“
Naprosto s tím souhlasím. Není třeba si proti
noži cokoliv dokazovat. V takové chvílí není
čas na hrdinství. Tato „univerzální rada“ selhává v případě, že k útoku dojde například 
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 ve vagonu metra, ve vlaku a v jiných uzavřených místech, odkud utéct nelze. Problém
nastává také tehdy, pokud s sebou máme
dítě či přítelkyni a nemůžeme situaci vyřešit
útěkem. Pak nám nezbývá než bojovat, a to je
třeba se naučit.
Jak jsem již řekl, boj nožem je velice rychlý
a útok cvičeným útočníkem je sotva postřehnutelný. Proto musí být obranné pohyby do značné míry univerzální, jednoduché, uvolněné
a díky tomu rychlé a dostatečně pádné! Tyto
nacvičené (nadrilované) pohyby jsou vedeny
tak, aby nás ochránily, ale to by samo o sobě
nestačilo. Protivník musí od samého začátku
cítit problém na své půlce hřiště. Každý obranný pohyb musí být doslova útokem. A protože
není čas na hraní, musí směřovat na hlavu nepřítele. Zároveň se snažíme dostat ozbrojenou
ruku pod kontrolu, a proto v Pekiti Tirsia Kali
vedeme údery otevřenou dlaní. Ruka sevřená
v pěst může jen udeřit, ale nemůže nic uchopit,
a to je v boji na nože handicap. Naopak otevřenou dlaní můžeme při troše cviku zasadit velmi
silné údery. Snižuje se na minimum riziko poranění kloubů o tvrdé části obličeje protivníka,
jako jsou zuby, lícní kosti. I malá oděrka na naší
ruce může ve styku se soupeřovou krví znamenat nákazu žloutenkou či jinou závažnou
infekční nemocí. Těžko potom říct, kdo vlastně
vyhrál. V Kali se věnuje malá pozornost (na rozdíl od ostatních bojových stylů) odzbrojování
protivníka. Odebrat útočníkovi zbraň vypadá
sice efektně, ale v praxi je to velice obtížné. Platí
jedno jednoduché pravidlo. Ze zlomené nebo
vykloubené ruky vypadne nůž sám.
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Velikou výhodou tohoto Filipínského boje
je to, že je na rozdíl od většiny jiných bojových
stylů neustále prověřován v praxi, a to takřka
denně. Vrcholní představitelé tohoto stylu
v čele s Grand Tuhon Leo Gayem si nemohou
dovolit ztrácet čas výukou technik, které by
neodpovídaly současnému „trendu“, kterým
se dnes boj ubírá. Studenti tohoto stylu jsou
speciální jednotky SEALS, RECON MARINES,
SAS a další. To, co se tito vojáci dnes naučí,
můžou již zítra potřebovat v boji, a proto důraz na účinnost je vysoký.
Řada z nás přijímá se smíšenými pocity
představu, že bychom se s někým prali s nožem v ruce. Takový konflikt může velmi lehce
skončit vážným zraněním jednoho či obou
zúčastněných. Řezná rána přes krk nevypadá
zdaleka tak „úhledně“ jako malá dírka vpředu
a malá dírka vzadu při střelném zranění z pistole. Je třeba si dobře rozmyslet, zda a kdy
nůž na někoho vytáhnout. Důsledky potom
již nejdou vzít zpět. Toto je třeba si dobře promyslet a pak teprve s nožem začít cvičit.
Na druhou stranu tyto a jiné dovednosti
se nenaučíme ze dne na den a v případě, že
se ocitneme v ohrožení života je „pozdě bycha honit“. Ve známém pořadu Stopy, fakta,
svědectví jsou popsány osudy lidí, kteří se
během svého života dostali do rozmanitých
a nebezpečných situací, kterým museli v životě čelit. Svoji roli hrdinů či obětí si nikdo
z nich dopředu nevybral a přesto jim osud
uštědřil velmi tvrdé lekce. Vzal jsem si z toho
jedno ponaučení. Je dobré být připraven.
Chce to trochu vůle, cílevědomosti a výsledky
se časem dostaví. Každý může v rámci svých
možností, v rámci svého civilního a rodinného života věnovat trochu času tréninku sebeobrany. Nikdo po vás nebude chtít, abyste
dělali víc, než je ve vašich silách. Možností je
dost. My působíme v Letech a hned v Řevnicích trénuje vynikajícím způsobem Petr Bozděch Wing tsun. Je to kaskadér a člověk s řadou zkušeností v oblasti ochrany osob. Vřele
doporučuji.
Jedním z dalších způsobů boje, kterému se
můžete v našem oddíle sebeobrany naučit, je
boj na zemi, ale o tom až v příštím čísle.
Tomáš Pelich, Instruktor sebeobrany
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důležitá telefonní čísla

602 750 902, 974 882 740

EKOS Řevnice s.r.o.
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257 720 223
725 852 815
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•trekingová
•silniční
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Kvalitní servis

perfektní předprodejní
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Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12
www.kola-sport.cz
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info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Nový projekt v ulici Hradecká
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