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Kulturní a spolkový život

Obec Lety se rozkládá na obou březích řeky Berounky 20 km jihozápadně od Prahy mezi městy Dobřichovice a Řevnice. Z jihu je obec
Lety ohraničena nádhernými brdskými hřebeny a na severu sousedí
s Chráněnou krajinnou oblastí Český kras. V současné době má obec
1250 obyvatel. Na jejím katastru leží celkem 550 rodinných domů
a 350 rekreačních chat.

Historie obce
Lety, podle dřívějšího způsobu psaní Leth, Letti, Letah patří k osadám
velice starým. Z regest diplomatických z roku 1088 dovídáme se, že
Lety, ves v kraji tetínském,
byla obročím vyšehradského chrámu sv. Petra a Pavla, založeného prvním českým králem Vratislavem.
V roce 1228 se vrchnost
změnila, ježto Lety toho
času byly poplatny klášteru
sv. Jiří na hradě pražském
a sice darováním Anežky
Přemyslovny, abatyše téhož kláštera, která na králi
Otakarovi potvrzení onoho darování vymohla. V darovací listině se činí
výhradně zmínka o vsi Letech, ležící nedaleko tvrze Mokropsy. Začátkem 14. století změnily Lety svou vrchnost potřetí. Král Václav daroval „wes
Lett“ v distriktu kameneckém klášteru
zbraslavskému roku 1304. Od té doby
spjata jest historie letovská s klášterem
a panstvím zbraslavským, ježto Lety
zůstaly v tomto svazku až do poloviny
19. století, do zrušení nevolnictví.
Od svých počátků až do konce 18. století tvořily obec převážně zemědělské
usedlosti. Teprve na přelomu 18. a 19.
století se obec rozrostla o nové domy.
Za první republiky se obec stala vyhledávanou rekreační oblastí. V té době
zde začaly vyrůstat kolonie chat. V roce
1923 postavil soukromý majitel elektrárny v Dobřichovicích na vlastní náklady v obci elektrické vedení a dodával proud. Elektrická síť byla
funkční až do roku 1970. Za pouhých 12 měsíců v období let 1936 až
1937 byl v obci postaven most, spojující břehy řeky Berounky.

Od roku 2000 se v obci celoročně pořádají již tradiční kulturní a sportovní akce, které jsou hojně navštěvovány místními i turisty. Kulturní
rok začíná únorovým masopustem, v květnu se konají Staročeské máje,
které jsou součástí Poberounského kulturního festivalu, a na podzim
se koná Martinské posvícení. Každoročně se v dubnu pořádá závod
horských kol Trans Brdy Maraton, který je zařazen do seriálu České
spořitelny Kolo pro život.
V Letech má tradici také spolkový život. Nejstarším spolkem je sbor
dobrovolných hasičů, který v roce 1996 oslavil sto let svého trvání.
Dlouhou tradici má také tělocvičná jednota Sokol, a to od roku 1921.
Vybavení sokolovny je na vysoké úrovni se saunou a posilovnou. Dále
se nabízí pro využití tenisový kurt, hřiště pro volejbal či nohejbal a další
sporty. Fotbalový klub FK Lety byl založen v roce 1933. Jako první hřiště
sloužilo posekané pole po žních. Nyní má klub k dispozici pěkné hřiště s umělým zavlažováním, tréninkové hřiště
s umělým povrchem
a je připravováno další
tréninkové hřiště. Nejmladším spolkem je
kynologický klub, který
působí v obci od roku
1995. Tento klub dosahuje dobrých výsledků
v práci se čtyrnohými
kamarády.

Současnost obce
Obec má vlastní znak, schválený parlamentem České republiky v roce
1994. Námět znaku vychází z historické skutečnosti, kdy obec před
více než 900 lety patřila vyšehradské kapitule. Klíče ve znaku jsou
obdobou svatopetrských klíčů, symbolu této kapituly. V obci je kompletně dobudována technická infrastruktura (kanalizace, plyn, vodovod), dále je
zde mateřská školka a nově
zrekonstruovaná knihovna,
založená v roce 1921. V obci
jsou dvě prodejny se smíšeným zbožím (ESO a LIDL)
a restaurace Chalupa. V roce
2011 bude v Letech otevřen malý pivovar s hotelem
a restaurací.
Okolí obce láká k pěším výletů a i k vyjížďkám na kole. Obcí prochází
nová cyklostezka Po stopách českých králů vedená z Prahy na hrad
Karlštejn s pokračováním až do města Berouna, která je součástí cyklistické stezky Praha – Vídeň.

Osobnosti v Letech

Antoním Benjamin Svojsík – zakladatel českého skautingu zde žil
v letech 1876–1938.
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