
NA ČEM PRACUJEME?   
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19. 2. 2018 

Zajímá Vás, na čem starosta a další zaměstnanci městyse Liteň pracují? Co se udělalo a co se 

chystá? Pak čtěte další vydání novinek městyse Liteň. 

DÁRKOVÉ POUKAZY NA SPORT, KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY A  MLADISTVÉ  

Co jsou liteňské dárkové poukazy?  

Mladiství a senioři dostávají letos poprvé od městyse Liteň dárkové poukázky ve výši 600 

korun, které jsou nepřenosné a platit jimi můžete až do listopadu 2018 za sport, kulturu a 

vzdělávání u spolupracujících organizací či firem.  

Proč je vydáváme? 
Chceme motivovat mladé lidi i seniory, aby trávili volný čas aktivně - sportovali, hráli na 
hudební nástroje, zpívali, studovali jazyky nebo se jinak dále vzdělávali. I nadále 
podporujeme liteňské spolky, které jsou pro sportovní, kulturní i společenský život městyse 
nenahraditelným obohacením. Prostřednictvím poukazů ale přinášíme našim občanům 
daleko širší nabídku služeb. Pokud se tento systém osvědčí, finanční prostředky pro příští rok 
navýšíme. Máte o poukaz zájem? Kontaktujte úřad městyse Liteň nebo se podívejte na 
www.mestysliten.cz. 
 
Kolik nás budou poukazy stát? 
Jednoduše řečeno: nic navíc. Dlouhodobě pracujeme na snižování nákladů městyse Liteň 
obecně. Podařilo se nám ušetřit milion korun za nižší ceny energií díky aukcím, které jsme 
v Litni zavedli. Nově pracujeme na smírném urovnání sporů mezi Atelierem Svatopluk o.p.s. 
na jedné straně a jejími zakladateli Městysi Liteň a Digitus Mise, z.ú. na straně druhé, 
respektive třetí. Tyto spory nás v roce 2017 stály téměř čtvrt milionu korun. Díky našemu 
rychlému řešení celé situace jsme získali výnosy z pronájmů zpětně za rok 2017 a 
samozřejmě máme pod kontrolou už i rok 2018. 
 

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ  

Srdečně vás zveme na výstavu studentských prací na téma „Úprava Sadů Svatopluka Čecha". 

Vernisáž je součástí nově vznikající urbanistické studie Litně a nového územního plánu Litně, 

Bělče, Leče a Vlenců. Vernisáž se koná ve středu 28. 2. od 18:00 v zasedací místnosti Úřadu 

městyse Liteň. Přijďte se podívat, jak by to mohlo v Litni vypadat. 

 

 

http://www.mestysliten.cz/


CO SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO NA ZASEDÁNÍ  18.1. A 8.2.2018? 

Kromě volby nového starosty a místostarosty zastupitelstvo odhlasovalo například tyto body: 

 Žádost o dotaci na zabezpečení péče o hroby válečných veteránů: V Litni jde o 
pomník obětem 1. světové války před severní zdí kostela sv. Petra a Pavla, pomník 
obětem 1. a 2. světové války v Bělči a pomník Rudé armády na Náměstí v Litni.  

 Žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče (JSDH) Liteň. 

 Architektonickou studie objektu komunitního centra Běleč. 

 Odstoupení od smlouvy s Atelierem Svatopluk o.p.s., jmenování nové správní rady. 

 Smlouva o narovnání se zakladatelem Digitus Mise, z.ú. 

 Záměry pronájmů nebytových prostor v učilišti a v budově úřadu  

 Prodej vysokozdvižné plošiny Avia 

 Záměr rekonstrukce hřbitovní zdi a hřbitova 
 

 
Zápisy a více ze zasedání zastupitelstva naleznete na webu městyse www.mestysliten.cz. 
Nebo si můžete pustit veřejná zasedání ze záznamů při žehlení nebo na cestě do práce: 
www.liten.cz/verejna-zasedani 
 

STĚHOVÁNÍ KERAMICKÉ DÍLNY  

Ve spolupráci s Janou Krtkovou právě probíhá stěhování keramické dílny ze suterénu budovy 

kina do příjemnějších prostor obecní knihovny. Populární keramická dílna tak poskytne 

zájemcům o tuto volnočasovou aktivitu důstojnější prostředí. Keramická dílna bude 

v provozu po dokončení stěhování knihovny, nutných stavebních úpravách a instalaci 

elektrické keramické pece.   

ÚDRŽBA MĚSTYSE A OKOLÍ  

Proběhlo vyčištění strouhy mezi Litní a Vlenci. Zařídili jsme posekání neudržovaného 

pozemku mezi bloky bytovek. Pracujeme na vysekání cesty mezi pískovnou a Bělčí, zažádali 

jsme o povolení kácení nebezpečných stromů „v borovičkách“ a prořezání lip v Nádražní a 

Měňanské ulici a úpravě větví v Sadech Sv. Čecha. Trápí vás bláto kolem nádraží? Brzy 

prostor vyštěrkujeme. Průběžně také probíhá revize údržby obecních pozemků a městyse 

jako celku. 

PODPOŘILI JSME  

LITEŇSKÝ MASOPUST  

V úterý 13. 2. proběhl už třetí ročník Liteňského masopustu. Za doprovodu kapely Třehusk 

prošel  masopustní průvod přidruženou liteňskou obcí Běleč a končil ve Lhotce, kde bylo 

nachystáno zabijačkové občerstvení a bohatá tombola. Připojte se příští rok i vy! Masopust 

organizuje spolek Liteňský pupík a další partneři z obce a okolí.   

 

 

http://www.mestysliten.cz/
http://www.liten.cz/verejna-zasedani
https://www.liten.cz/wp-content/uploads/2018/01/litensky_masopust_2018_plakat-full.png


CO AKTUÁLNĚ TAKÉ ŘEŠÍME?  

LEVNĚJŠÍ ODPADY  

Starosta intenzivně hledá možnosti, jak snížit ceny za svoz a třídění odpadů pro občany Litně. 
Řešením by mělo být vyhlášení aukce na dodavatele služby.  

REKONSTRUKCE VODÁRNY  VE VLENCÍCH  

Dostali jsme dotaci na rekonstrukci vodárny ve Vlencích, která je ve velmi špatném, až 

havarijním stavu. Proběhlo jednání s vlastníky pozemků pod a kolem vodárny, vypracovali 

jsme změnu projektu. Projekt je nyní ve fázi stavebního řízení.  Čekáme na vydání územního 

rozhodnutí. Poté bude následovat žádost o stavební povolení. Pracujeme na zadávací 

dokumentaci pro výběr zhotovitele. Zapracováváme odborné postřehy a technické 

požadavky našeho správce vodovodu. 

INVESTOVÁNÍ OBECNÍCH  PENĚZ  

V Litni bohužel leží obecní až 30miliónové prostředky na běžných účtech, kde nejen že se 

neúročí, ale navíc je znehodnocuje inflace. Toto nehospodárné zacházení s financemi 

chceme změnit. Zastupitel Vodička nyní jedná s bankami ČSOB a  Raiffeisenbank velice 

konkrétně o investicích tak, aby to bylo bezpečné a současně pro obec co nejvýnosnější. 

Jedná také s Komerční bankou, která má velice propracovaný systém peněžních transakcí pro 

obce, tzv. municipální systém, a využívá ho proto 70 % obcí v Česku. Chcete vědět více? 

Čtěte rozhovor se zastupitelem Vodičkou na webu www.liten.cz. 

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI ONLINE  

Chcete vidět aktuální stav prací na větších projektech online? Sledujte Trello:  

https://www.liten.cz/verejna-zasedani/   

UŽITEČNÉ INFORMACE Z  KRAJE  

RYCHLÍKEM DO BEROUNA, RAKOVNÍKA NEBO PŘÍBRAMI NA JÍZDENKU PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ 

DOPRAVY 

Až o třetinu se zlevní lidem cestování na dalších železničních linkách ve Středočeském kraji. 
Od 4. února 2018 je možné nově cestovat na Berounsku, Příbramsku, Hořovicku i Rakovnicku 
vlaky Českých drah také na jízdenky Pražské integrované dopravy. Do systému se zapojí 
kromě osobních vlaků i rychlíky. Nejvíc ušetří ti, kteří dojíždí pravidelně. Více informací na 
webu městyse Liteň www.mestysliten.cz. Pro nás je nejzajímavější skutečnost, že na liteňské 
lokálce můžete používat lístky PID i pro jednotlivou jízdu. Ve čtvrtek 22.2.2018 budeme na 
jednání o dopravě pro rok 2019 usilovat o přidání ranního spoje v 8h, odpoledního ve 14h a 
jednoho podvečerního. 

 

S přátelským pozdravem,  

Filip Kaštánek 

starosta 

http://www.liten.cz/
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