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informační zpravodaj letovských občanů a chatařů

Vychází jako čtvrtletník

inzerce

CENTRUM ČERNOŠICE

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

VÝBĚR Z NABÍDKY:

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

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

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

www.centrum-cernosice.cz
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společenská rubrika, obsah
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu, únoru, březnu a dubnu
oslavili svá životní jubilea
Františka Klimtová, Ladislav Daniel,
Milan Švéd, Ludmila Denglerová,
Ludmila Svobodová,
Josef Ježek a Marie Kričková.
Narodili se Jan Trunc,
Štěpánka Buchtelová,
Adam Hůlka, Kristýna Květoňová,
Jan Vaněk, Valérie Kabilková,
Renata Mužíková a Jakub Turyna.
Navždy nás opustili
Vladimír Lisý a Petr Chouň.
Čest jejich památce!
Uzávěrka jednotlivých čísel:
je stanovena k 10. dni
předchozího měsíce
před 1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10.,
kdy Letovák vychází.
Vydává OÚ Lety.
Adresa vydavatele:
Lety, Na Návsi 160, 252 29
Dobřichovice, IČO: 241 393
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slovo starosty, místostarostky
Pro Lety významné místo

U

Třech lip je výraz v Letech hodně používaný a historií opředený. Co se zde událo se
můžeme jen domnívat z ústního podání pamětníků. Podle mých informací se tady za třicetileté
války udál smutný příběh. Prý tu nocovali vojáci,
kteří měli s sebou plukovní pokladnu. Tu jim místní
ukradli a vojáky pobili. Na památku této události
je tady postaven křížek a vysazeny tři lípy. Na kolik
je tato pověst pravdivá, se už asi nedovíme, ale
toto místo pro nás významné je a bude.
Nastal však čas, kdy i tento koutek potřebuje zásadně upravit. Jedna původní lípa už byla

nahrazena novou, která však byla po autonehodě fatálně poškozena. Zbylé dva vzrostlé stromy
jsou také ve velice špatném stavu. Po konzultaci
s odborníkem na  významné stromy u nás jsme
se rozhodli stromy pokácet a nahradit je novými. Je to rozhodnutí závažné, ale všechny věci
mají svůj čas a i toto místo potřebuje obnovu.
Po pokácení tady budou vysazeny tři nové lípy
a celé místo důstojně upraveno. Jsem přesvědčen, že většina z nás celou akci pochopí a nově
upravené místo U Třech lip se vám bude líbit.

Jiří Hudeček, starosta

Ohlédnutí za posledním půlrokem
Jak bychom rádi viděli naši obec?

P

osledních půl roku mně dalo odpověď
na mnohé otázky, které jsem si dříve kladla.
Po volbách jsme začali pracovat v nově obsazeném zastupitelstvu obce s několika hlavními
úkoly. Zajistit kontinuitu chodu obecního úřadu a seznámit se se stavem obce. Věděli jsme, že
zadlužení obce existuje, ale že tvoří dvě třetiny
ročního rozpočtu obce bylo nemilým překvapením i pro nás. Nyní nás tedy čeká vytvoření
splátkových kalendářů jednotlivých dlužných
částek, tak abychom zajistili chod celé obce.
Nevím, jaká překvapení nás ještě čekají. Co
ale vím, je to, že se chceme dívat dopředu a
nastolit hospodaření obce na transparentních
pravidlech.
Proto začínáme od začátku, na zelené louce.
Nicméně máme mnoho podnětů a jasných vizí,
které chceme realizovat. Jedním z mnoha úkolů je
změna územního plánu a následně i vypracování
nového územního plánu. Onou změnou územního plánu rozumíme konečné vyřízení žádostí
vlastníků nemovitostí, které byly podány na úřad

v posledních mnoha měsíců nazpět. Ne všechny podané žádosti budou kladně vyřízeny pro
zařazení do změny územního plánu. Na druhé
straně víme, že zákon o územním plánování nám
také ukládá vytvořit nový územní plán do konce
roku 2015. Za takové situace jsme se dohodli, že
změnou územního plánu vyřešíme odůvodněné
a opodstatněné žádosti, které nemají dopad na
územní rozvoj. Novým územním plánem bychom
rádi sami nebo i ve spolupráci s ostatními obcemi
dolní Berounky vrátili dolnímu Poberouní ono
genium loci, které nám za branami Prahy poskytuje krásné bydlení, ale infrastruktura k naší plné
spokojenosti značně pokulhává.
Také jsme zahájili spolupráci s redakcí Našich
novin, kde v Letovském zpravodaji najdete průběžně veškerá témata, které řešíme na poradách zastupitelů každý týden.
Takže, vážení spoluobčané, zajímejte se o
dění v obci a přispívejte svojí pomocí nebo vašimi náměty.

Jaroslava Rezková, místostarostka

Vážení Letováci,
tímto vydáním letovského zpravodaje dochází ke změně nejen v jeho vzhledu - snažíme se
optimalizovat náklady na jeho vydávání tím, že přecházíme na ekologičtější papír, ale také se
vracíme ke zpoplatnění Letováku, a to částkou 10 Kč. Prodejních míst, kde zpravodaj můžete
zakoupit, bude hned několik. Kromě úřadovny obecního úřadu najdete Letovák v místní
knihovně, v hospodě na hřišti, v supermarketu Eso, v pivovaru, v restauraci Chalupa a ve Srubu
u cyklostezky. V jeho obsahu najdete jako stálé rubriky nejen zprávy z OÚ, ale i o tom, co se děje
a co nového připravují obecní spolky a kluby v obci a v okolí.
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zprávy z OÚ
n Zadlužení obce
V únoru letošního roku jsme provedli inventarizaci movitého a nemovitého majetku obce Lety a já
bych vás tímto rád seznámil s tím nejpodstatnějším z ní. Nejprve musím přiznat, že alespoň pro nás
– nové zastupitele – byl její výsledek nemilým překvapením. Věděli jsme, že finanční situace obce není
dobrá, že jsou Lety zadlužené. Ovšem výše tohoto zadlužení předčila naše očekávání. Celkové závazky
obce Lety totiž k 31. 12. 2010 včetně dodavatelských faktur po splatnosti činily 8 141 173 Kč - tedy více
než 8 milionů korun. Což je ve srovnání s celým rozpočtem obce na rok 2011 ve výši cca 12 milionů velmi vysoká částka. Některé závazky obce se řádně splácí, jiné se dosud splácely jen příležitostně.
Tuto palčivou finanční situaci jsme již začali postupně řešit jak úsporami v provozních nákladech
obce včetně snížení odměn zastupitelstva, tak na straně příjmů. Zde to bylo zatím především přijetí
Zásad o uzavírání smluv o věcných břemenech, díky kterým se zněkolikanásobily poplatky, které
obec vybírá od energetických společností za umístění jejich inženýrských sítí na obecních pozemcích. Tyto poplatky jsme stanovili na stejné úrovni jako v okolních obcích. V minulosti obec bohužel
tuto možnost nevyužívala a spokojila se s paušálním poplatkem 500 Kč.
Vzhledem k finanční situaci naší obce jsou bohužel další rozvoj obce a bohužel také zásadnější
opravy či rekonstrukce momentálně zcela závislé na dotacích. Budeme proto silně usilovat o získání dotací na smysluplné projekty. Naší vynucenou prioritou je však nyní především oddlužení
obce, proto bude částečně omezena i podpora kulturních a sportovních akcí v obci. Nadále bude
obec finančně podporovat jen masopust, máje a posvícení.
Věřím, že můj příští příspěvek do našeho zpravodaje bude o poznání optimističtější a budu moci
informovat o našich úspěších, například o chystané elektronické aukci dodávek elektrické energie.

Lukáš Rečka, zastupitel obce Lety
n Informace z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Lety
Program veřejného zasedání
ze dne 10. 3. 2011:
1. Zahájení
2. Mandátní smlouva za účelem
elektronické aukce na dodávku elektřiny
3. Územní plán obce Lety (informace
o přípravách změn a přípravách
nového ÚPO Lety)
4. Informace z inventarizace movitého
a nemovitého majetku obce Lety
5. Schválení rozpočtu MŠ Lety na rok 2011
6. Schválení upraveného rozpočtu obce
Lety na rok 2011
7. Schválení smluv o zřízení věcných
břemen na pozemcích obce Lety
8. Různé
9. Diskuze
n Bod 2. Byla schválena mandátní smlouva
za účelem elektronické aukce na dodávku
elektřiny (dále jen „smlouva“)
Pan Lukáš Rečka seznámil přítomné s mandátním smlouvou za účelem elektronické
aukce na dodávku elektřiny mezi obcí Lety a
eCentrem, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7.
Účelem této smlouvy je provedení činností:

- optimalizace procesu nakupování elektrické
energie
- objektivizace cen nakupované elektrické
energie, tj. dosažení nejlepších možných cen
v místě a čase na předmětném trhu
- snížení celkové administrativní náročnosti
procesu zadávání veřejné zakázky resp. pořizování elektrické energie
- komplexnost celého procesu zadávání
veřejné zakázky
- garance právní čistoty celého procesu zadávání veřejné zakázky
n Bod 3. Územní plán obce Lety (dále jen
„ÚPO“)
MUDr. Jaroslava Rezková, která byla zvolena kontaktní osobou ohledně změn ÚPO,
podala informace, které se týkají změn a příprav nového ÚPO Lety.
V současné době platí ÚPO,  který byl zastupitelstvem schválen 28. 1. 2001. V roce 2003
byla schválena změna č. 1 a v roce 2004 byla
schválena změna č. 2. Do roku 2015 musí
být dle zákona o územním plánování vytvořen nový ÚPO. Během dvou let byly podány
žádosti na malé i velké změny.
MUDr. Jaroslava Rezková navrhla tento
postup:	


www.obeclety.cz
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zprávy z OÚ
Malé změny budou provedeny do stávajícího
ÚPO v co nejkratším termínu. Do 14 dnů budou
osloveni žadatelé malých změn, aby doplnili případně své žádosti, pokud to bude nutné. Veškeré žádosti musí splňovat předepsané náležitosti
nový ÚPO (velké změny) do roku 2015.
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k přednesenému návrhu případné námitky či připomínky. Nebyly žádné námitky ani připomínky.
Paní Rezková navrhla jako pořizovatele změn
ÚPO pověřený úřad Městský úřad Černošice.
Náklady pro pořízení budou hrazeny z rozpočtu města Černošice, obec to nebude stát nic.
Další variantou je smluvní vztah s jiným pořizovatelem, náklady by hradila obec. Projektant je
placený vždy.
V roce 2007 vyčlenil stát finanční prostředky
na pořízení změn ÚPO. Obec Lety o dotaci v této době nepožádala. Nyní, dle informací místostarostky Rezkové, již není možné o uvedenou
dotaci žádat.
Informace týkající se změn ÚPO budou
průběžně vyvěšovány na stránkách obce
www.obeclety.cz  ve zvláštní sekci.
n Diskuse:
Paní Vaňková se zeptala, na základě
čeho bude ÚPO zpracováván.
Místostarostka Rezková odpověděla, že na
základě údajů o nárůstu počtu obyvatel, kdy
kritériem je nárůst během 5 let. Je to týmová práce. Pořizovatel spolupracuje s projektantem. Budeme spolupracovat s architekty
urbanisty.
Paní Mertová se zeptala, proč obec
nepožádala o příspěvek na změnu ÚPO.
Starosta odpověděl, že v letech 2007 - 2010
neuvažovalo tehdejší zastupitelstvo o pořízení nového ÚPO. Dále sdělil, že dle jeho názoru je možné ještě čerpat příspěvek. Starosta
zjistí informace ohledně případné dotace do
příštího zasedání.
Paní Hudečková k této záležitosti též dodala, že nebyl důvod o dotaci žádat, protože se
neuvažovalo o tvorbě nového ÚPO. Místostarostka Rezková reagovala na odpověď starosty sdělením, že dle informací krajského úřadu
jsou příspěvky již rozdělené.
Pan Dostál se zeptal, kolik budou změny
v ÚPO stát.
Místostarostka Rezková odpověděla, že
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malé změny 250 – 300 tis. Kč. Nový ÚPO 800
tis. Kč – 1 mil. Kč.
Pan Brunclík se zeptal, jak dlouho budou
trvat malé změny.
Místostarostka Rezková odpověděla, že do
14 dnů budou osloveni žadatelé, aby doplnili
žádosti, pokud to bude nutné. Celý proces je
daný zákonem a bude pravděpodobně  trvat
zhruba ¾ roku.
Pan Dostál se zeptal, jestli zastupitelé souhlasí s pořízením nového ÚPO za
těchto podmínek a pokud ne, jaký by byl
v tomto případě postih.
Místostarostka Rezková odpověděla, že
zodpovědnost má asi pověřený úřad (MěÚ
Černošice). Přesně neví. Dále podala informaci, že zastupitelé rozhodli, že žadatelé o
změnu ÚPO se budou na zpracování ÚPO
finančně podílet.
n Bod 4. Informace z inventarizace movitého a nemovitého majetku obce Lety
Pan Rečka podal informace finančního
výboru z inventarizace majetku obce.
Závazky obce k 31. 12. 2010:
a) závazky za dodavateli 2 955.571 Kč, 	
z toho přes 930 tis. Kč z roku 2009 či starší
b) ostatní krátkodobé výpomoci:
Půjčka Aquaconsult, s. r. o. 477.602 Kč. 	
Půjčka z roku 2003 ve výši 380 tis. Kč 	
s 10% úrokem
Půjčka firma Risl, s. r. o. – stavební práce 	
v roce 2005: 1 308.000 Kč
c) bankovní úvěry 1 600 tis. Kč zbývající část 	
úvěru za plynofikaci a komunikace z r. 1999 	
(ročně se splácí 400 tis. Kč)
d) ostatní závazky 1.800 tis. Kč dluh vůči městu 	
Dobřichovice z doby budování plynofikace
Závazky činí celkem: 8 141 tis. Kč
n Diskuse:
Ohledně dluhů obce byly vzneseny ze
strany občanů připomínky a dotazy, jakým
způsobem bude situace s dluhy řešena,
zda je řádně splácen úvěr.
Starosta a paní Vanžurová jako účetní na
všechny dotazy odpověděli. Bankovní úvěr je
řádně splácen. Uvedené půjčky byly čerpány
na dofinancování dotací na opravy a odstraňování následků po povodních v r. 2002. Bylo
nutné dokončit opravy a obci chyběly vlastní
prostředky. 
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zprávy z OÚ
Starosta dále konstatoval, že je přesvědčen o
tom, že se toho v obci udělalo hodně a že má
naše obec infrastrukturu v dobrém stavu (kanalizace, plynofikace). Všechny dluhy jsou postupně spláceny dle finančních možností obce.
Ohledně splácení dluhu ve věci plynofikace
bude starosta jednat se zástupci města Dobřichovice, bude sjednám splátkový kalendář, dále
bude jednáno i se zástupci firmy Aquaconsult.
Účetní Vanžurová informovala, že starší faktury byly za opravy kanalizace a vodovodu při
havarijním stavu, investovalo se do vybudování
nového veřejného osvětlení v místech, kde byly
demontovány sloupy s horním vedením. Dále
informovala, že půjčka od firmy RISL, s.r.o. byla
poskytnuta na dofinancování prací na rekonstrukci komunikací v obci Lety.
Otázka od občanů, zda se developeři
podíleli na financování infrastruktury starosta sdělil, že si developeři infrastrukturu
v místech svých investic hradili sami.
Místostarostka Rezková k diskusi dodala, že
by měli mít developeři povinnost po zasíťování uvést komunikace do původního stavu.     
Paní Černá připomněla panu Rečkovi, aby
informoval také o pohledávkách obce. Pan
Rečka vysvětlil, že obec má pohledávky, které
se týkají opravy povrchu v ulici Karlická. Některé firmy, které se měly na opravě povrchu
v uvedené ulici finančně podílet, nezaplatily
sjednaný příspěvek, který vyplynul z ústního
jednání se zástupci obce. Na otázku občanů
ohledně výše zmíněných pohledávek obce
sdělil pan Rečka, že se jedná cca o 140 tis. Kč.
Pan Dostál žádá, aby byly podány informace, jak se vyvíjí situace ohledně dluhů
obce na dalším veřejném zasedání. Ještě
podotkl, aby zastupitelé byli opatrní při
realizaci dalších projektů.
Místostarostka Rezková podala informace ohledně projektu na vybudování bezbariérového chodníku v Letech na Pražské
ulici v části od křižovatky na Karlštejn až po
napojení ulice Dobřichovická. Rozpočet firmy
RISL s.r.o., která vyhrála veřejnou soutěž, je za
stavbu chodníku 810m2 3.977.573,- Kč. Podmínkou čerpání dotace ze SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury) je spoluúčast obce
30%, tj. přes 1 mil. Kč. Toto musí být dodrženo.
Navrhla, aby v tomto projektu za takových

finančních podmínek nebylo pokračováno.
Starosta konstatoval, že jednání ohledně dotace na vybudování chodníku nebylo
v programu dnešního veřejného zasedání
a proto nemá s sebou k uvedené záležitosti
žádné podklady, na jejichž základě by mohl
občanům fundovaně a podrobně odpovědět a navrhl, aby byl tento bod projednán na
příštím zasedání. Dále konstatoval, že dotace
ze SFDI na uvedený projekt byla schválena
v námi požadované výši na základě předloženého projektu a veřejné soutěže.
n Bod 5. Byl schválen rozpočt MŠ Lety na
rok 2011
n Bod 6. Byly schváleny upravené rozpočty
obce Lety na roky 2010 a 2011. Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření
č.2/2010 – upravený rozpočet k 31. 12. 2010 a
rozpočtové opatření č. 1/2011.
n Bod 7. Bylo schválení několik smluv o
zřízení věcných břemen na pozemcích obce
s energetickými společnostmi. Ceny byly stanoveny dle „Zásad o uzavírání smluv o věcných břemenech“. 
n Bod 8.
1) Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zvolení 	
zástupců pro jednání ve svazku TřeMoLe 	
ing. Barboru Tesařovou a Jiřího Hudečka.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje redaktorku 	
časopisu Letovák ing. Barboru Tesařovou 	
a členy redakční rady všechny zastupitele
3) Informace podané starostou:
16. 4. 2011 proběhne na návsi v Letech od 	
8.00 do 12.00 svoz nebezpečného odpadu
17. 3. 2011 se bude konat zápis dětí do MŠ Lety
12. 3. a 13. 3. bude pořádán hasičský bál 	
a dětský karneval v sále OÚ U Kafků
n Diskuse:
Byl vznesen návrh od občanů, aby se dále
jednalo o projektu vybudování   chodníku,
avšak v levnějším provedení. Místostarostka Rezková sdělila, že zastupitelé v této věci
budou jednat, ne však za cenových podmínek, které byly uvedeny.
Pan Hůla vznesl připomínku, že by byl
rád, kdyby zastupitelé zařadili do jednání opravu ulic Pod Viničkou, Na Pěšince,
Lomená a Zahradní a vybudování splaškové kanalizace do části obce Kanada.



www.obeclety.cz
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zprávy z OÚ
Místostarostka Rezková sdělila, že obec
pracuje s dluhy, ale že zastupitelé budou sledovat dotační tituly, které budou vypsány.
Pan Slavík upozornil, že u supermarketu
ESO není dosud opravena lampa veřejného
osvětlení u přechodu pro chodce, kterou
někdo srazil již loni. Jako řidič z povolání
konstatoval, že je přechod neosvětlený a
tudíž velmi nebezpečný. Starosta sdělil, že
zařídí, aby lampa byla opravena.
Dotaz na zavážení pískovny. Starosta
odpověděl, že proběhlo jednání se starostou v Řevnicích. Zástupci města Řevnice

rozhodli, že nemají zájem se finančně podílet na opravě komunikací na katastru naší
obce, které by byly využívány při zavážení
pískovny. Pískovnu budou zavážet malými
auty, která budou jezdit přes lávku. Povrch
komunikací ulic Mořinská, K Libří a K Lesíku
opraví obec Lety.
Pan Rezek poznamenal, že část ulice Růžové je propadlá. Starosta sdělil, že jedná s firmou RISL, s.r.o. o opravě.
Celé znění zápisu i s usneseními z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva najdete na
www.obeclety.cz.

n Podání žádosti o změnu v územním plánu do 29. 4. 2011
Podle zákona č. 183/2006 Sb. ve zně- zuměni o kladném či záporném stanoPověřenou zastupitelkou pro zastuponí pozdějších předpisů a usnesení visku zastupitelstva ohledně zařazení vání obce s pořizovatelem a projektantem
veřejného zasedání obce Lety kona- předmětné změny do územního plánu. byla zvolena na výše zmíněném veřejném
ném v Letech dne 10. 3. 2011 o zaháV procesu změny územního plánu budou zasedání místostarostka MUDr. Jaroslava
jení procesu změny územního plánu kladně vyřizovány pouze žádosti, které Rezková. V případě dotazů se můžete
pro obec Lety vás tímto informujeme, nemají dopad na vyváženost vztahu územ- obrátit na e-mailovou adresu ivana.
že vlastníci nemovitostí v katastrálním ních podmínek a neovlivňují územní rozvoj. melicharova@obeclety.cz nebo ou@
území Lety u Dobřichovic, okres Pra- Změny takového charakteru mohou být obeclety.cz nebo po dohodě sjednat
ha-západ, mohou podat žádost o změ- zapracovány v dalším připravovaném pro- osobní jednání na obecním úřadu.
nu v územním plánu na Obecní úřad cesu tvorby zcela nového územního plánu.
Formulář žádosti najdete na obecLety nejpozději do 29. 4. 2011. Ti, kteří
Žádosti zasílejte na adresu Obecní ních internetových stránkách na adrese
již žádost zaslali a nehodlají v žádosti nic úřad Lety, Na Návsi 160, Lety, 252 29 http://www.obec-lety.cz/informace-oDobřichovice nebo podejte osob- up-lety/ nebo si jej můžete vyzvednout
měnit, novou žádost podávat nemusí.
Po tomto datu budou žadatelé vyro- ně v úředních hodinách.
na obecním úřadě.

Biologicky rozložitelný odpad
Obecní úřad, tak jako tomu bylo loni, obdržel nabídku od firmy AVE na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Svoz těchto nádob by byl prováděn v období od 1. 4. do 30. 11.
četnost svozu
nádoba 120 l

Roční cena v Kč s DPH vč. pronájmu nádob:
1x za 14 dní
1x týdně
četnost svozu 1x za 14 dní
490,890,nádoba 240 l
790,-

1x týdně
1480,-

Pro garanci výše uvedené ceny je nutné objednat min. 20 ks nádob v obci.
Objednávky a platby prosím provádějte v úřadovně OÚ.
Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří:
listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů,
zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE KONÁ V SOBOTU 16. 4. 2011 NA NÁVSI OD 8.00 DO 12.00

(PNEUMATIKY, BARVY, LAKY, LÉKY, LEDNICE, TELEVIZORY)
Sběrný dvůr - otevírací hodiny od 1. dubna 2011: ST 14.00 - 17.00 / PÁ 13.00 - 17.00 / SO 9.00 - 12.00 / NE 13.00 - 17.00
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proč a jak třídit odpad

Proč třídíme odpady?

Z

kuste se nad touto
otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále.
Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,
aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad
je možné dále zpracovávat
- recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat.
Všechny tyto odpovědi jsou
dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání
s odpady dle vlivu
na životní prostředí
mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při
nákupu rozhodujeme, kolik
odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá,
není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů
- odpady, které nemůžeme
již dále využít se zneškodňují
(např. skládkováním)

materiál

písmenný číselný
kód
kód
Papír
PAP
22
Vlnitá lepenka
PAP
20
Hladká lepenka
PAP
21
Bílé sklo
GL
70
Zelené sklo
GL
71
Hnědé sklo
GL
72
Ocel
FE
40
Hliník
ALU
41
Dřevo
FOR
50
Polyethylentereftalát PET
1
Polypropylén
PP
5
Polystyrén
PS
6
Polyetylén (rozvětvený) LDPE
4
Polyetylén (lineární) HDPE
2
Kombinovaný obal C/
(obal je vyroben z více materiálů a ten za
lomítkem převládá)
Nápojový karton
C/PAP
(81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá
papír )

Pokud však odpady už doma
třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte
tak recyklaci více než třetiny
tohoto množství. Za rok tak
můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé
druhy odpadů správně třídit,
umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru,
odveze velké svozové auto
Kolik produkujeme
na dotřiďovací linku. Odtud
odpadů?
Skladba domovního odpa- putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadů vznikají
du (% hmotnosti)
nové výrobky - tento proces
. se nazývá recyklace odpadu.
22 % papír
13 % plasty
.
Co je to recyklace?
 	 9 % sklo
.
Při recyklaci jsou zpracová 	 3 % nebezpečný odpad .
18 % bioodpad . ny odpady na nové materiály.
35 % zbytek  Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů - většinu
Každý z nás vyhodí za rok těchto pravidel asi znáte,
asi 150 - 200 kg odpadů. podrobnosti naleznete zde.

www.obeclety.cz

Značky na obalech
naši rádci při třídění
odpadů
Každý obal je vyroben z
nějakého materiálu a někdy je
velmi obtížné poznat, z čeho
je obal vyroben. Proto jsou na
obalech různé značky, které
nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem
nebo zkratkou nás
informují o materiálu, z něhož je obal vyroben.
Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit)
máme obal později vyhodit.
V tabulce (viz. nahoře) jsou
nejčastější kódy.
Panáček s košem
znamená, že použitý
obal máme hodit do
příslušné nádoby na odpad.
Pokud je se jedná o obaly od
chemických výrobků, přečtěte
si informace od výrobce, zda
obal nevyžaduje specifický
způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky,
odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na
sběrné dvory. Bližší informace
se dozvíte na vašem obecním
nebo městském úřadu.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKOKOM, jenž zajišťuje
sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na
kterém je značka ZELENÝ BOD
znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až
vypijete limonádu nebo dojíte
sušenky, odhoďte jejich obaly
do barevného kontejneru!
Zdroj: www.ekokom.cz
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z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Činnost sboru dobrovolných
hasičů obce Lety v roce 2011

Z

ačátek roku byl velmi náročný. Všichni víme, jak nás trápila krutá zima, která s
sebou přinesla spoustu sněhu. Začátkem ledna však přišlo oteplení a nastala obleva, tím se začaly zvedat hladiny řek.
Od 8. do 14. ledna jsme neustále monitorovali řeku Berounku.  Ta nám ještě ten den
ukázala svou sílu a my jsme museli zahájit, i
s dalšími sbory z širokého okolí, odčerpávání
Kejnského potoka v Letech. Čerpání potoka
trvalo dlouhých 42 hodin nepřetržité práce.
Během pár dní po skončení tohoto čerpání,
a to 18. ledna jsme vyjeli na pomoc při odčerpávání laguny v Černošicích, zde jsme strávili
pět hodin v počtu 1+4.   Dále dne 23. února
byl v nočních hodinách ohlášen požár terasy
novostavby v Letech. Zásah byl ukončen v ranních hodinách, zasahovali jsem v počtu 1+3.

Během těchto měsíců jsme se zúčastnili
několika valných hromad okolních sborů.
Naše  valná hromada se uskutečnila 28. ledna.
V březnu jsme absolvovali školení první
pomoci a resuscitace, kterou lektoroval pan
Bořek Bulíček – Trans Hospital Řevnice.
Dne 12. března jsme po letech uspořádali pod záštitou obce Lety hasičský ples a
myslím, že se velmi vydařil. Druhý den jsme
uspořádali s rodinným centrem Letánek a za
pomocí obce dětský karneval.
Velitel SDH Lety Pavel Pomezný

Krátce o nejbližších akcích v obci
n Máje v Letech - sobota.
7. května 2011 od 10 hodin
na návsi, folklórní festival.
n Trans Brdy maraton ČS
Kolo pro život - sobota.
30. dubna 2011.
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n Čarodějnice v Letech sobota 30. dubna 2011, průvod
čarodějnic a čarodějů od sokolovny odchází ve 20 hodin.
n Pohádkový les - neděle.
1. května 2011, start ve 13 hodin

www.obeclety.cz

od kopce Čabrák, pochod směr
Mořinka lesem plným pohádkových postav pro celou rodinu.
n Dětský den - neděle.
5. června 2011, od 9 - 13
hodin u Sokola.

co již v Letech proběhlo

Masopust v Letech

masky, dobré jídlo a divadélko pro děti

S

tarostenského vola v sobotu 12. února
2011 doprovázel dlouhý průvod nápaditých masek.
Letošní Masopust byl bohatý na účast hostů i na množství nových masek, které se objevily v tradičním průvodu vsí. V doprovodu
staropražské kapely Třehusk si vedle tradičního vola vykračovali medvěd, smrtka s ostrou kosou, několik trhovkyň s nůší a košem s
husičkou i se slepicí. Nepřehlédnutelná byla
postava Dlouhého nebo vojenského bubeníka či vodníka.
Průvod doplnily i skupinové masky - malá
princezna se svým rytířem přijela na koníkovi,
dorazili i horníci z Trněného Újezdu.
Letos se masopustního veselí zúčastnilo
i mnoho dětí v maskách. Na Návsi v Letech
občerstvení zajišťovaly stánky s medovinou,
pivem a svařákem. Prodávaly se také jitrnice
a jiné dobroty od řezníka Šimpacha z Neumětel. A protože jejich kvalita je široko daleko
vyhlášená, zaprášilo se po nich velice rychle.
Ale to už se zástup masek vydal na pochod
kolem návsi, aby se zastavoval ve staveních
a ochutnával sladké i mastné dobroty – kob-

lížky, koláče, placky, slaninu a také panáčky
na posilnění. Sice sem tam vysvitlo sluníčko,
ale byla zima. Naštěstí v sále u Kafků bylo teplo a hlavně – na děti čekalo ve čtyři odpoledne překvapení v podání pražského divadélka
Novákových. Pohádka o Sněhurce a sedmi
trpaslících byla vyplněna nejen vystoupením herců, ale také loutek v doprovodu hry
na kytaru, housle, flétnu, xylofon, triangl....
Děti se bavily u divadélka, zatímco tatínci
ocenili čepované pivo ve výčepu v sále u Kafků, kam průvod kolem půl páté dorazil.
Po pohádce opět začala pěkně zvesela vyhrávat kapela Třehusk. Tancovali i zpívali dospělí i ti
nejmenší, a to až do večera! 
(bt)

www.obeclety.cz
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co již v Letech proběhlo

Dětský karneval a Hasičský ples

Dort si vybojoval cvrček s housličkami

D

ětský karneval v Letech, který se konal 13. března v sále u Kafků, byl bohatý na
množství nápaditých masek dětí i dospělých, skvělou hudbu skupiny Třehusk a
také na tombolu a doprovodné soutěže.
Dětský karneval je jistě jednou z nejoblíbenějších akcí v roce.  Ten letošní uspořádali místní hasiči společně s rodinným centrem Leťánek
za podpory obce Lety.  Jako obvykle se vyhlašovaly nejkrásnější a nejnápaditější masky, což
bylo, jako obvykle, velmi obtížné.
Letos se pořadatelé dohodli, že odmění všechny děti, které dorazily v maskách. Protože pro
některé z nich to   nemuselo být jednoduché
navléknout se do něčeho, co “vymyslela maminka”.   Na place před pódiem v době hodnocení
masek procházelo spousta zvířat téměř ze
všech kontinentů – klokanice s klokánkem, ježek, tygři a levharti, drak, pejskové, kočičky, myšky a žabka, ptáčkové i
zástupci hmyzí říše – cvrček s housličkami, který si odnesl dort za první
místo, vosička a také Ferda Mravenec. Kromě zvířátek dorazily delegace princezen i
čarodějnic, spidermani a
cowboyové, rytíři a dvojice Karkulek, které byly
k nerozeznání jedna od
druhé.   Karneval obohati-
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lo divadelní vystoupení dětí z mateřské školy,
které proměnilo parket na chvíli v louku plnou
kvítků, moc děkujeme!
Kromě dětí bylo k vidění i neobvykle mnoho
masek dospěláků – letovský starosta překvapil pořadatele v masce Shreka, Třehusk dorazil
v námořnickém a nezapomněli si doma ani
svoji loďku – důvodem byla jistě blízkost řeky
Berounky. Jiří Vitouš z Třehusku navíc přiletěl
v aeroplánu, za což byl dodatečně také porotou
odměněn jako nejoriginálnější maska. Tatínkové
přišli jako piráti nebo námořníci, přišla i maminka v cowboyském a dva klauni. Organizátorky
z Leťánku vsadily na kouzelnické umění čarodějnic. Doufáme, že se naše čarování
vydařilo a pro všechny zúčastněné
bylo celé karnevalové odpoledne
zábavné a veselé.
V sobotu 12. března zorganizovali
ples také hasiči. Připravili bohatou tombolu i výborné občerstvení. K tanci i poslechu
vyhrávala kapela Karavel.
Zkrátka prima karneval!  

Bára Tesařová

www.obeclety.cz

květinková panenka v MŠ Lety

Květinová panenka v mateřské škole

D

ivadelní etuda Květinová panenka, nastudovaná a provedená na karnevalu v mateřské škole a také během dětského karnevalu v sále U Kafků dětmi z modré třídy, předznamenala jarní náladu, příchod jara a zároveň zahájení projektu „Jaro už je tu“.
Východiskem pro tento celek jsou změny
v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem,
lidová říkadla, písničky, básničky o jaru,
pohybové a hudební hry, bezprostřední
osobní zkušenosti dětí. Celek je rozdělen do
tematických částí „Toulky předjařím“, „Hřej,
sluníčko, hřej„ v červené třídě a „Abeceda
objevitelů a strážců vody“ v modré třídě.
Abeceda objevitelů děti nadchla, baví je hravě pojatý kurz základů péče o životním prostředí, kdy ústředním tématem je voda jako
jedna ze základních podmínek života. Děti
se seznamují s podobami vody, s koloběhem
vody v přírodě, učí se s vodou hospodařit a
uvědomují si kolik lidské práce je spojeno s
přípravou pitné vody. Dětí zaujala možnost
provést několik pokusů s vodou a rostlinami oslavy Velikonoc, kdy si připomeneme od
a na vycházkách přímé pozorování živoči- Modrého pondělí do Velkého pátku lidové
tradice a zvyky, připravíme velichů i rostlin kolem řeky. Ještě se
konoční dárečky a odneseme
můžeme těšit na seznámení
Mořenu k řece a konečně
se s některými uměse tak rozloučíme s paní
leckými díly inspiroZimou.
vanými vodou.
Lety
Na konci dubna už
A které aktivity nás
na nás čeká Medvídek
ještě čekají? Pokrana křižovatce, který nás
čujeme ve hře Škola
bude provázet při seznakosmonautů, jejíž součásmování se s chováním na
tí byl i výlet do Planetária
silnici a ulici.
v Praze. Tam si připadali naši
MATEŘSKÁ
Zkrátka, společné hraní,
malí kosmonauti jako opravučení a objevování nás baví.
doví cestovatelé vesmírem.
MŠ Lety
Také se těšíme na společné

ŠKOLA
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co se připavuje v Leťánku
www.letanek.cz

Zprávy a zprávičky z Leťánku

Pro všechny členy rodiny, kteří se neradi nudí, připravilo Rodinné centrum Leťánek spoustu
příležitostí, jak se pobavit, něco nového se dozvědět, zacvičit si nebo si i něco před Velikonocemi vyrobit. Vyberte si z následující nabídky a rozhodně se nudit nebudete!

Program rodinného centra Leťánek na následující měsíc:
Zdravotní cvičení pro seniory
pondělí 8.30 - 9.30, sál u Kafků
Cviky dle p. Mojžíšové a MUDr. Smíška pro posílení svalstva,
při problémech pohybového aparátu, rozvoj rovnováhy a na
podporu správné funkce pánevního dna.
Těhotenské cvičení + příprava na porod
4. 4. – 16. 5. 2011, pondělí 9.30 - 11.00, sál u Kafků
Protahovací a posilovací cvičení, cviky dle p. Mojžíšové, malé
míče, balanční cviky, prvky automasáže. Cena: 150 Kč samostatná hodina, permanentka 120 Kč. Kurzy vede Jitka ČEJKOVÁ, certifikovaná dula s 8letou praxí, laktační poradkyně, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy a lektorka dětských masáží.
Poporodní cvičení v přítomnosti miminek
4. 4. – 16. 5. 2011, pondělí 11.00 - 12.00, sál u Kafků
Cena: permanentka 100 Kč/lekce, samostatně 150 Kč/lekce.
Vede Jitka Čejková.
Velikonoční vajíčko – tvořivá dílna
17. 4. 2011 15.00 - 17.30,
sál u Kafků, Lety
Velikonoce jsou svátkem jara, energie a my
dodáme: tvoření a zdobení. Přijďte si vyrobit
velikonoční kraslici, kterou lze přidat do jarního osení a ozdobit tak velikonoční stůl. Pro
ty z vás, kteří si budou chtít vyrobit jarní květináček, budou připraveny ubrousky i lepidlo
pro techniku decoupage, kořenáče různých
velikostí i odborná pomoc v nesnázích :-)
Přijďte si vyzkoušet něco nového mezi nás!
Cena: podle zvoleného výrobku od 60 Kč
Znaková řeč pro slyšící batolata PROGRAM BABY SIGNS®
30. 4. 2011, 14.00 - 16.00, sál u Kafků, Lety
Přednáška pro rodiče - děti můžete vzít s sebou :-) Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím než je schopné mluvit. Cena
včetně materiálů: od 499 Kč. Lektorka: Mgr. Bohuslava Bowdery,
nezávislá certifikovaná instruktorka programu Baby Signs®
Znakujeme se zpěvem a hrou
Pravidelný kurz pro rodiče a děti od 6-ti měsíců do 3 let
6. 5. - 10. 6. 2011, pátky 9:00 - 10:00, letovská knihovna
Chcete se naučit komunikovat se svým dítětem pomocí zna-

strana 14
53. ročník

ků při hře a veselých písničkách? Znakující batolátka zvyšují
své sebevědomí a lépe navazují kontakty s okolím. Děti si
užijí veselé písničky, seznámí se s medvídkem BeeBo a naučí
se tak znaky pro všední život: „při jídle“, „v parku“, „před spaním“, „koupání“,„oblékání“, aj.
Angličtina pro děti od 3 - 6 let
Výuka s prvky Montessori metody
pondělí 15 - 16 a 16 - 17, knihovna Lety
Dopřejte svým dětem, aby se angličtinu učily trochu jinak
– respektujícím přístupem, zohledňujícím individuální přístup! Děti se učí při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich
jazykové dovednosti s pomocí říkanek, písniček, hudby i
tvoření pod vedením lektorky s výbornou znalostí anglického jazyka a principů Montessori pedagogiky.
Masáže dětí a kojenců (0-5let)
2. 5., 9. 5. a 16. 5. 2011, po od 12.30 - 15.00, sál u Kafků
(přihlášení max. do 30. 4. 2011), vede
Jitka Čejková. V kurzu se naučíte, jak
masírovat své děti a jak pozitivně využívat působení doteku. Masáže zvyšují
dětem odolnost vůči škodlivým vlivům
okolního prostředí, stresu, nemocem,
podporují jejich zdravý vývoj a prohlubují citové vazby. Cena: 600 Kč za celý
kurz 3 x 1 3/4 hodiny. Je možné platit i po
jednotlivých lekcích, 1 lekce 250 Kč.
HUBNEME ZDRAVĚ A S ROZMYSLEM
…aneb každý svého zdraví
strůjcem - 2. 5. 2011, 18.45, sál u Kafků
Jak přežít svou lásku k jídlu? Přednáška o vlivu stravování na celkový zdravotní stav i psychiku člověka. Jak se můžeme cítit lépe,
zdravě a plni energie? Na co si dát pozor a nastartovat rovnovánu?
Zdraví a kondice nejsou o asketismu, dietě a odpírání si, ale
jen o času věnovanému sobě. Mýty a fakta můžete probrat s
MUDr. Šárkou Bílkovou, zabývající se mj. obezitologií.
Vstupné: 60 Kč.
Stopy a stopičky - 4. 5. 2011, 16.00, Sál u Kafků
oblíbené stopy a stopičky se budou v tomto školním roce
konat naposledy, proto pokud si chcete vyrobit originální
dárek, přihlašte se na info@letanek.cz
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Staročeské máje: folklor i trhy

N

a XII. ročník poberounského folklorního festivalu přijedou desítky souborů z celé
republiky, podruhé se představí také rumunští Češi.

Již podvanácté se bude v průběhu celého
května konat poberounský folklorní festival Staročeské máje. Letos ho bude hostit
rekordních sedm obcí: Černošice-Mokropsy,
Lety, Hlásná i Zadní Třebaň, Mníšek pod Brdy,
Všeradice a Karlštejn.
Příznivci folkloru se mohou těšit na tři
desítky souborů – k Berounce dorazí dudáci,
cimbálovky i dechovky, zastoupen bude folklor moravský, slovenský i chodský, své reprezentanty tu kromě středních Čech a Prahy
budou mít tak výrazné národopisné oblasti

jako je Prácheňsko, Slovácko, Valašsko, jihočeská Blata či Horácko. Ani letos nebudou
chybět tradiční součásti akce - stylové jarmarky, pobožnosti, průvody, ceremoniály žádání
o právo či taneční zábavy. Kromě nich ale na
návštěvníky čeká několik novinek – jeden
festivalový den bude například věnován
vínu, další pivu, program premiérově zpestří také farmářské, respektive sedlácké trhy.
Už podruhé z hor nad Dunajem dorazí dva
soubory rumunských Čechů, které měly loni
obrovský úspěch. 
(mif)

PROGRAM XII. POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE

LETY, náves, sobota 7. května 2011
10.00
10.00
11.00
12.10
13.30
13.45
14.00
14.20
14.50
15.30
16.00
17.10
18.20
19.00
19.15
20.00

POBOŽNOST U KAPLIČKY
ZAHÁJENÍ JARMARKU
12 PLZEŇ, Plzeň
NEKTARKA, Strakonice
PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z LETOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKUBÁNEK, Světlá nad Sázavou
DUHA, dudácká muzika, Bechyně
PROMĚNY, Řevnice
CHODOVARKA, Chodová Planá
TŘEBOŇSKÁ 12, Třeboň
TŘEHUSK, Poberouní
KÁCENÍ MÁJKY
CLUARAN, Beroun
MEDICIMBAL, Velké Pavlovice

ČERNOŠICE-MOKROPSY,
Masopustní náměstí,
neděle 1. května 2011 od 14 hodin.
MNÍŠEK POD BRDY,
náměstí, sobota 14. května 2011 od 9.00 hodin.
HLÁSNÁ TŘEBAŇ,
náves, sobota 14. května 2011, trhy po celý den,
zahájení vystoupení od 15 hodin.
VŠERADICE,
u hospody, sobota 21. května 2011 od 12.30 hodin
ZADNÍ TŘEBAŇ,
náves, sobota 28. května 2011 od 8.00 hodin
KARLŠTEJN,
náměstí, neděle 29. května 2011 od 13.00 hodin

www.obeclety.cz
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Shakespeare i premiéra pohádky

V

únoru tohoto roku uvedlo ProDivadlo premiéru hry E. Kishona pod názvem Ať žije
Shakespeare. Nyní zve malé i velké na pohádku O princezně Duši.

V řevnickem kině se odehrálo pět představení tragikomedie Ať žije Shakespeare, která navštívilo přes 500 diváků. Vzhledem k tomu, že se
velice líbilo a mnozí z vás neměli možnost na
představení přijít, rádi bychom vás pozvali ještě dvakrát, a to 6. a 7. května od 19.30 tamtéž..
Režisérka Lenka Šebek Loubalova si k nastudování rolí přizvala oblíbené herce, většinou z blízkého
okolí. Děj se odehrává v současné Veroně, kde stále žijí Romeo a Julie se svou 14letou dcerou Lukrécií. Z minulosti jim zůstaly tři obrazy jejich blízkých
– Shakespeara, který je stvořil, mnicha a chůvy. S
duchy obrazu řeší své vztahy, přičemž vznikají
tragikomické situace. Jiří Oberfalzer jako Romeo
Montek vás nejen pobaví, ale mnohdy donutí k
zamyšlení. Zvláště ve velmi těžkých monolozích,
které ovšem podává s bravurou a lehkostí. Alici
Čermákové v roli postarší Julie uvěříte, že svého
manžela po těch letech už nenávidí, což vyjadřuje dojemně expresívním herectvím. Shakespeare
v podání Jiřího Šafránka je mladý, sarkastický a
především zamilovaný. Trojroli Hamleta, Romea
ml. a dceru Lukrécii hraje Jan Seidel. A přestože
jsou to role zcela charakterově odlišné, ovládá
všechny a ještě si zahraje na elektronickou kyta-

ru. Chůvu si s gustem, bravurou a vtipem sobě
vlastním přijela zatančit a zahrát Lilian Malkina..
Mnicha Vavřince ztvárnil Petr Vacek, který se nám
před očima mění v jakéhosi přízračného psychologa a zpovědníka zároveň. Příjemným překvapením byla Deniska Hrubá v roli mladé Julie, se
kterou režisérka počítá i do dalšího projektu.
ProDivadlo zahajuje
představení pro nejmenší
Mateřské školky a rodiče s dětmi od tří do šesti let jsou zváni do řevnickeho kina na pohádku
Prasátka a vlk a to v termínech 19. 4. a 26. 4. vždy
od 10.00 hod. Vstupné bude 50 Kč. Vstupenky
lze zakoupit před představením v pokladně
kina. Představení bude trvat asi 50 min.
Pohádka O princezně Duši
Na konec května ProDivadlo připravuje
pohádku pro celou rodinu s názvem O princezně Duši, kde v roli vypravěče uslyšíte Martina
Dejdara. Choreografie se ujme František Pokorný a hudby Pavel Kalina. Režisérkou je Lenka
Šebek Loubalova.
Premiéra bude ve středu
na Mezinárodni den dětí 1. 6. v 18.00 hod.
Těšíme se na vás! Vaše ProDivadlo

Vodácká sezóna začíná!

S

příchodem jara se ze zimního spánku neprobouzí jen příroda, ale i vodáci. Řeky se
po zimě odemykají a pro závodníky začíná nová sezóna.

Klub Neptun, který má svou loděnici
v Řevnicích, se již tradičně účastní závodů českého poháru ve vodáckém víceboji. První závod seriálu bude již v půlce
dubna v Sandberku u Kolína. Proto již
brzy budete mít možnost zahlédnout
posádky trénující na pramicích pod
Černou skálou či u jezu v Řevnicích. Jde o kolektivní sport, kdy na jedné lodi musí fungovat pět
závodníků jako jeden celek, aby bezchybně zvládli jednotlivé disciplíny - slalom, sprint a sjezd (cca
10 km). Třetí pohárový závod proběhne na domácí půdě. Vodácké klání bude o víkendu 21. – 22.
května probíhat na vodách dolní Berounky. V sobotu dopoledne je na programu královská disciplína – sjezd, a to ze Srbska (pro žákovské kategorie z Karlštejna) až do cíle, který bude u letovského
mostu. Zde bude také v sobotu odpoledne probíhat druhá disciplína – divácky nejatraktivnější – a
to slalom. V neděli se bude bojovat o medaile u kempu v Dobřichovicích, kde budou po celý víkend
závodníci ubytováni a kde bude v sobotu v podvečer probíhat i doprovodný program.  Všichni příznivci vodáckého sportu jsou srdečně zváni, těšíme se na Vaši podporu! 
Neptun klub Řevnice
Bližší informace najdete na http://neptun.tulaci.cz/
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Královský průvod
opět zamíří z Prahy na Karlštejn

P

rvní červnový víkend se opět rozeznějí
bubny a mezi nás zavítá Karel IV. s chotí
a svou družinou. Již popáté se totiž letos
koná Královský průvod, který převáží
korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
Průvod navazuje na skutečnou historickou
tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře
Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně.
a každoročně po Velikonocích je vystavoval.
v Praze v katedrále sv. Víta. A právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem
Královského průvodu.  Akce není jen historickou
podívanou, ale především příležitostí se dobře
pobavit. Na zastávkách průvodu bude pro návštěvníky nachystán program po celý den.

Nefalšovaný Rytířský turnaj

Úplnou novinkou průvodu je pravý Rytířský
turnaj. Nečekejte žádné divadlo, nahrané souboje a pády. V neděli 5. června odpoledne se na
louce u mostu v obci Karlštejn utká deset skutečných kaskadérů, z nichž většina účinkovala
v českých i zahraničních filmech. Deset ostřílených borců změří své síly v jezdeckých schopnostech i v umění meče. Každý z rytířů bojuje
o svou čest, ale především o slávu a privilegia
obce, která jej do souboje vyslala. Obyvatelé
vesnic a obcí, přijďte podpořit svého rytíře!

Kratochvilný závod Ženy na voze

Bezpečnější ale stejně napínavý souboj
čeká i na lid nešlechtického stavu. V tomto závodě se utkají družstva jednotlivých
obcí v netradiční disciplíně - závodu povozů
tažených muži. Aby to závodníci měli snazší
i těžší zároveň, budou je z taženého povozu povzbuzovat ty nejkrásnější ženy z dané
obce. Soutěží se nejen o čas, ale rozhoduje
také krása výzdoby povozu a originalita ženského povzbuzovaní. Nejen Rytířský turnaj
ale i závod Ženy na voze proběhne během
nedělního odpoledne na Karlštejně.
Více informací
na www.kralovskypruvod.eu

www.obeclety.cz
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průvodce po restauracích

Restaurační průvodce
(nejen) pro rodiny s dětmi

T

entokrát jsem se rozhodla věnovat české kuchyni.
Nabízejí ji skoro všude, bohužel však není jednoduchá
a dá se často pěkně „zvorat“. Navíc si všichni samozřejmě
myslíme, že jsme na ni ti největší odborníci. Vždyť každý
druhý máme určitě ten zaručeně „nej-“ rodinný recept na
pravou svíčkovou, za který bychom položili život. Proto
pořád nevycházím z údivu, proč také takovou dobrotu
nejíme v českých restauracích. Nejčastějším problémem
našich restaurací je kupodivu knedlík. Vzpomeňte si,
kolikrát jste už měli na talíři ten unifikovaný průmyslový
knedlík a kolikrát navíc ještě „blbě ohřátý“. Po pěti minutách jídla by se s ním dal podložit stůl nebo zabít kuchař.
Spolknout nelze. A tak jsme zimu a jaro věnovali zkoušení
knedlíků a omáček a jak jsme tedy dopadli?

navštívili jsme:

restauraci Chalupa, Lety
restauraci v novém pivovaru, Lety
restauraci Ferdinanda,
Praha 1, Opletalova  
restauraci Lokál,
Dlouhá a Míšeňská, Praha 1

hodnocení
naprosto není co vytknout
rozhodně doporučujeme vyzkoušet
průměr, co nepřekvapí, ani neurazí
je rozhodně potřeba leccos zlepšit
na vlastní nebezpečí

Restaurace v novém pivovaru

T

6.díl

ahle budova už od samého počátku přitahovala pozornost. Jen co otevřeli, vydali jsme se na
průzkum jídla a pití. Při vstupu mne překvapila rozlehlost jídelny a chvíli jsem si připadala
jako na dovolené s CK Fischer. V jídelně byl v poledne obsazen jediný stůl a náš průvod čítající 10
dospělých a 10 dětí vyvolal docela rozruch. Ovšem na rozdíl od Chalupy (viz níše), náš příchod
sem vyvolal spíše rozpaky. Klasika - děti vadily. Velká prázdná hala, kde se každé slovo rozléhá,
jim bohužel hned padla do oka jako skvělé místo na závody v obíhání stolů. Zastavily je však
mrazivé pohledy obsluhy (která nepřekážela), významné pohledy personálu k našemu stolu a
nakonec námi nastavené nohy. Jinak bychom asi museli odejít. Slyšela jsem, že je tady už také
dětský koutek, v době naší návštěvy tu ale nebyl. Co mi vadilo, bylo, že se pan vrchní tvářil jako
v Alcronu, bohužel jídlo tomu moc neodpovídalo. Moje jídlo mi nechutnalo a vrchol byl, když
jsem v polovině jídla zjistila, že si děti malují na zadní stranu včerejšího denního menu, kde bylo
jako jeden z hlavních chodů, mé dnešní jídlo! Pak jsem si to ověřila ještě na černé tabuli u vchodu, kde nebylo jídlo z včerejšího dne ještě smazané. Srbské rizoto bohužel nepovažuju za jídlo
recyklovatelné více než jednou a pochybuji, že ho kuchař pro velký úspěch vařil ještě jednou. No,
stalo se. Chlapi měli gulášky a velmi si je chválili i knedlíky. Jediná výtka padla na to, že guláš
byl poměrně dost kořeněný. Děti měly svíčkovou, tu jsem ochutnávala, omáčka dobrá, maso
podprůměrná klasika, hovězí, kde musíte mít štěstí na dobrý kousek, jedno dítě ho bohužel
nemělo. Pivo nás nějak neoslovilo. Beru ale, že to bylo krátce po otevření a byl menší výběr. Pro
mne je to ale podnik, kam se mi bude těžko vracet, pokud se obsluha nezačne tvářit normálně.
Navíc mám skoro depresi z tak velkých prostor, kde je problém, když je tam prázdno a tak velký
prostor bude prostě vždycky vypadat prázdně a pro někoho podezřele. V žádném případě vám
nedoporučuju pronášet kritické poznámky na sousedku sedící o pět stolů od vás, vše se tu totiž
krásně rozléhá! Na druhou stranu si dovedu představit, že tu může být lepší atmosféra, budou-li
tu pořádat nějaké hudební akce. Tento týden jsem ale jednu viděla z auta cestou kolem, kapela
se tam snažila pro tři stoly, bylo asi devět hodin večer.        
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Restaurace Chalupa, Lety

M

usím se přiznat, že nové partě v restauraci Chalupa fandím. Proč? Protože i když to na začátku trochu drhlo, byli pořád samý úsměv a ochota, v našich krajích naprosto nevídaná a to
mne nutilo opakovaně chodit zkoumat, jak se mají, zda jim to šlape a zda chodí lidi. Chlapi mají
i výborně „zmáknutej“ marketing a pravidelně zásobují letovské domácnosti letáčkem, na co se
mají v pátek a v sobotu těšit. Obvykle jde o tematické akce – pečené kačeny, kuřata, grilování… I ve
stálém jídelníčku se dá leccos vybrat. Nedávno předvedli hovězí líčka, a musím říct, že se povedla.
Omáčka byla dokonce lepší než od Pohlreicha. V restauraci je nyní útulno, kukačkové hodiny jsou
příjemným zpestřením, záchody čisté. Pro děti je tady malý dětský koutek, po jídle dostanou čokoládové vajíčko s překvapením. Bez potíží vám tady rozdělí jednu dospěláckou porci na dva talíře
(naprosto nesnáším, když si to v jiných restauracích musíme dělit a překládat z talíře na talíř sami.
Je to fakt mistrovský kousek - s pouhou vidličkou a nožem přenést půl svíčkové i s omáčkou!! na
jiný talíř). Tady vás tím ale trápit nebudou. Tady žádné vaše přání není problém. Jediná věc, která
mi trochu vadí, je větrání. Knedlíky mají vlastní výroby a jsou dobré. Parkování je před Chalupou,
tak 6 - 7 aut, stojan na kola, v létě příjemná zahrádka s malým pískovištěm. Vzadu na zahrádce si
na frekventovanou řevnickou silnici před Chalupou ani nevzpomenete. S cenami je to tu mezi 90
– 150 korunami, dle jídla. Berou karty a rodinný oběd pro 4 lidi vyjde na 500 – 700 korun.

Restaurace Ferdinanda

T

ak tahle restaurace je mým letošním knedlíkovým králem. Cokoliv s knedlíkem a s omáčkou tady je
skvělé. Koprovka, rajská, segedín, guláš, svíčková. Knedlík je jak malovaný a je to jediná hospoda,
kde sním všechny čtyři, nejsou totiž jako kola od vozu. Nedoporučuji si dávat těstoviny. Na ně si zajděte
k Italům. Jedině snad jako přílohu, k rajské. Přes týden v poledne nacpáno, denní meníčka za dobrou
cenu. Česká klasika je tady tak do stovky, nikomu nevadí, že nechcete pití. A polévky je takový kýbl, že
máte co dělat, abyste ji do sebe nacpali. Chodím sem poslední dobou poměrně často na oběd a pokaždé mám špatné svědomí, že s sebou nemám děti a nemůžou si tu rajskou s plněným paprikovým luskem dát se mnou. Ke sladkému jsem se tu nikdy nedopracovala, obvykle je to rakvička, štrúdl, perník.

Restaurace Lokál

T

omáš Karpíšek měl hodně dobrý nápad udělat restauraci postavenou jen na české kuchyni s dobrými surovinami od českých dodavatelů. Pivo je plzeňské, čepované přímo z tanku.  
Restaurace vypadá jako typický český lokál, s dlouhými dřevěnými stoly, lavicemi a thonetkami.
Jídlo je vypsané buď na černé tabuli křídou, nebo vyvěšené na těch typických bufetových plastikových cedulkách, co se zasunují do lišty na nástěnku. Nemůžu říct, co si tady máte dát, všechno
je skvělý. Jitrnice, jelítka, omáčky. Cokoliv. Jeden můj kolega se tady může utlouct po ledvinkách a
brzlíku. Co já tady miluju, je to, že dojde-li vám omáčka a z talíře na vás kouká ještě jeden knedlík,
donese vám na požádání číšník v omáčníku ještě teplou omáčku na dolití. Další věc, „co mne tu
bere“, jsou záchody. Dámské jsou totiž polepené tapetou z fotek ze starých časopisů Mladý svět a
podobně a zejména Karel Gott zamlada v plavkách je impozantní! Chlapi tam zase mají (ovšem
neověřeno osobně) fotky modelek, snad i spoře oděných, ovšem vše opět sedmdesátá, osmdesátá
léta. V Lokále v Dlouhé není dětský koutek, ale každé dítě dostane omalovánky a pastelky a zabaví se. Navíc tu nejsou žádné ubrusy na strhávání a polévání a tak se najíte bez nervů a věčných
kontrol, co se zase děti pokoušejí zničit. Ceny hlavního jídla jsou na Prahu slušné, kolem 100 – 150
Kč. Nicméně poměr cena/kvalita je velmi dobrý.  Ze sladkého si můžete dát rakvičku, štrúdl nebo
polárkový dort. Prostě klasika. Chcete-li si zavzpomínat na staré časy, zaskočte sem.
Přeji vám všem hezké vykročení do jara. A choďte jíst do místních restaurací, které máte
rádi, ať vám vydrží. Jana Zúbková s přispěním manžela a dětí, coby pokusných myší.

www.obeclety.cz
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názory

Vesnička má středisková

N

arodila jsem se v Praze, žila jsem v Praze,
pracuji v Praze a Prahu miluji. Nikdy jsem
si nedovedla představit, že by to mohlo být
jinak. Ale nakonec se ukázalo, že více než láska
k našemu hlavnímu městu, byt´ krásnému a
starobylému, je láska k mému manželovi. Sice
jsme spolu bydleli v Praze, ale manžel neustále snil o vlastním bydlení v malebné krajině
v okolí Berounky. Ano, jeho vyhlédnutá lokalita byla obec Lety v blízkosti řeky a v dohledu Brdských vrchů. Jeho výkřiky jako „budeš
unesena neposkvrněnou přírodou, možností
rekreace a ty krásné terény  pro cykloturistiku, můžeš zde i  houbařit a koupat se v řece,
ale zároveň je zde i dobrá dopravní dostupnost – vlak do Prahy jezdí každou chvilku ….“
Ano, nakonec
mě přesvědčil,
protože
měl
tehdy pravdu.
Příroda zde opravdu byla krásná, zástavba
obce byla typická pro menší obec
– žádné betonové mohutné stavby, žádná průmyslová zóna, žádná
logistická centra ani žádné
obří supermarkety. Ideální a
nakonec do Prahy opravdu
nebylo a není vůbec daleko.  
A tak se ze mne stala obyvatelka obce Lety, auto získalo „S“
značku a já jsem si začala užívat života
v přírodě. Nejdříve jsem jezdila každý
den do práce a z práce autem, zpočátku téměř sama, silnice byly volné, jenže
postupně se mé cesty z práce neustále
nevyzpytatelně protahovaly a pomalu
jsem začala mít problém ráno vjet na
hlavní ulici v Letech. Asi stejný nápad
jako my před lety mělo v poslední době
mnoho dalších.
Výstavba v Letech i jejich okolí  začala
nabývat na intenzitě a dá se říci, že i na
obludnosti. Všechny volné plochy byly a
jsou prodávány na výstavbu rodinných
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domků, ale jsou zde stavěny i bytové jednotky a různé průmyslové stavby. Dokonce zde
postavili i „malý“ pivovar – což by bylo příjemné, nic proti malým pivovarům – naopak.
Tento pivovar je ale svou stavbou příliš velký
na malý pivovar, celý černý a tak ve mně  evokuje pocit, že se jedná spíše o novodobé krematorium než o malý útulný pivovar.
Místo jednoho marketu jsou zde dva, což
vytvořilo zdravé konkurenční prostředí a je
to celkem příjemné, ale již plně dostačující.
Ale prý to  dostačující není, protože se zde
má stavět ještě jeden supermarket a tím
má být TESCO. Tak to je hrůzné zjištění. Proč
další supermarket, PROČ? PROČ ne třeba
nějaké sportoviště - plavecký bazén (chápu, ten je drahý), tak třeba fitko nebo
víceúčelová hala
a nebo
obchodní komplex, kde
by byly
malé prodejny
soukromníků?   
Místo na krásnou přírodu
se čím dál častěji dívám na
ony betonové velké stavby a že
jich zde již není málo. Jen se kolem sebe
podívejte.
Tak mě tak napadá, že jsem asi měla
nakonec zůstat v té Praze, nakonec teď
tam vybudovali cyklostezky, řeka tam
teče také a supermarketů je tam více než
dost. A tak si často dávám otázku: Je toto
ta vesnička má středisková, v krásné přírodě zasazená, kam jsem se stěhovala
s touhou žít v přírodě? Chceme takto tuto
vesničku deformovat? Je to naše touha
a priorita? Neměli bychom se my všichni více zapojit a více spolurozhodovat o
místě, kde žijeme? Nakonec jsme to my,
kteří platíme daně a z nich se platí a platí
a platí ...
LeBr

www.obeclety.cz

důležitá telefonní čísla
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Klub malých dětí Lumek vyhlašuje

ZÁPIS na školní rok 2011/12

a ZÁPIS na srpnový LETNÍ PROVOZ
(od 1. – 31. 8.) na Mořince Rezervujte si místa nejdéle do 30. 6.

Kurz pro předškoláky
Plánujete dětem program na prázdniny?
Přihlašte je na

Letní A K T I V I T Y

Týdenní program na prázdniny pro předškoláky a malé školáky
Aktivity hudební příměstské od 11. - 15. 7. 2011 v Lumku na Mořince
Aktivity tulácké příměstské od 18. - 22. 7. 2011 v Lumku na Mořince

Aktivity tulácké výjezdní od 25. - 29. 7. 2011 na Vysočině

(v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků pro pobyt na Vysočině,
bude i poslední týden Aktivit zachován ve formě příměstského tábora)

CENTRUM
PRO ZDRAVOU VÝŽIVU A HUBNUTÍ

Ve Štěchovicích poskytuje:

bezplatné
konzultace
analýzu
stavby těla
kondiční a hubnoucí
programy
Mgr. Štěpánka Novotná
tel.: 602 186 402
e-mail: noska11@obemail.com
www.hubnete.cz/noska

www.ilumen.cz

tel.: 731 488 774
mail: info.lumen@seznam.cz

PRÁCE

Z DOMOVA

pro aktivní osoby
s využitím internetu
využití podpůrného systému
samostatná činnost
zaškolení
možnost karierního růstu
www.cinnostdoma.cz/akson

AQUACONSULT, spol s r.o.
pitné - odpadní - průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme
volné místo na pozici:

Asistent/ka
ředitele

Náplň práce:
- Administrativa, korespondence, objednávky, reklamace
- Komunikace s úřady, obchodními společnostmi, obchodními partnery
- Asistence při organizaci a realizaci obchodních jednání, školení, služebních cest
Požadujeme:
- VŠ nebo SŠ (nejlépe technického zaměření),
- Vhodné i pro absolventy (zaškolíme)
- Samostatnost, odpovědnost
- Organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita,
		 důslednost a spolehlivost, příjemné vystupování, schopnost asertivního jednání
- Dobrá znalost práce v MS – Office a orientace na internetu,
		 celková počítačová gramotnost
- Znalost cizích jazyků výhodou
- Řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
- Příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, zaškolení,
		 zaměstnanecké výhody (stravné, služební vůz)

V případě zájmu volejte tel.: 251 642 213, linku 310 nebo zašlete
svůj životopis na e-mailovou adresu: storkova@aquaconsult.cz

www.letanek.cz
...pojďte s n‡mi za poh‡dkou, projdete se pamět’...
Občansk‡ sdružen’ Leť‡nek, Lumen a obecn’ œřady Mořinka a Lety zvou všechny malŽ, mladŽ i starš’:
Objevte

POHçDKOVÝ LES
1.5.2011, start od 13.00 do 14.30

LETY U DOBŘICHOVIC Ð òDOLê POD ČABRçKEM na silnici č.116
(gps: Lattitude N (severn’ š’řka): 49.926198, Longitude E (východn’ dŽlka): 14.239982)

Čekaj’ na v‡s poh‡dkovŽ bytosti, př’šerky i krasotinky se svými œkoly pro
šikovnŽ a odv‡žnŽ ryt’ře a princezny nejen za sladkŽ odměny.
V c’li bude připravenŽ občerstven’ i tvořivŽ d’lny.
VstupnŽ: Děti 20 Kč, dospěl’ 40 Kč

inzerce
tiskárna

