
Zlepšit vzdělávání našich dětí, a tím zvýšit jejich konkurence-
schopnost s dětmi z větších měst, je důvod, proč se zastupitelstvo 
intenzivně věnuje projektu na rozšíření základní školy v Litni do 
areálu bývalého učiliště. Součástí projektu je i vybudování malých 
bytů pro učitele, díky nimž Liteň získá kvalitní vyučující. Druhým 
důvodem je fakt, že škola už nyní svou kapacitou nestačí, a to se  
v Litni intenzivně chystá už druhým rokem výstavba asi 70 nových 
rodinných domů.  
 Protože objekt stávající budovy školy neumožňuje umístit 
potřebný počet tříd do nástavby školní budovy, rozhodli zastupitelé  
o rozšíření základní školy do areálu bývalého učiliště. Součástí pro-
jektu je i vybudování malých bytů pro učitele, díky nimž má Liteň 
větší šanci získat kvalitní vyučující, o něž je už nyní nouze. Zastupi-
telé se seznámili s návrhem architektonického studia Vavřík, který 
nechal vypracovat z pověření zastupitelstva starosta Filip Kaštánek. 
Škola má být rozšířena o šest nových tříd pro 26 žáků, dvě třídy dru-
žiny, školní hřiště a tělocvičnu se šatnami (které škola dodnes ne-
má).  V plánu jsou i startovací byty pro učitele, které nabízejí i sou-
sední Řevnice, a to ze stejného důvodu — získat pro školu kvalitní 
vyučující. Projekt samozřejmě zahrnuje také úpravu dvora ve školní 
park s hřištěm a propojení s mateřskou školou. 

PRAVIDELNÉ NOVINKY PRO OBČANY LITNĚ   

Základní škola v Litni se rozšíří  
do budovy bývalého učiliště  

Slovo starosty 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 dostává se Vám do rukou nová podo-
ba obecního zpravodaje s názvem Liteňské 
zrcadlo. Zpravodaj chce být věrným obrazem 
toho, co se u nás v obci děje, abyste věděli, 
co plánujeme, nezapomněli, co vědět musíte. 
Denně totiž vyřizuji přes desítku e-mailů a 
ještě více telefonních hovorů s dotazy na 
dění v obci. Abychom Vám usnadnili přístup 
k informacím, začali jsme už v lednu psát 
shrnutí toho nejdůležitějšího do obecního 
zpravodaje.  
 Ve čtvrtém dubnovém čísle se dozvíte 
o tom nejdůležitějším, na čem s kolegy v za-
stupitelstvu právě pracujeme. Budu Vás tou-
to cestou informovat také o plánované údrž-
bě, opravách apod.   
 V pondělí 23. dubna začneme opravou 
ulice K Vatinám ve Bělči. V sobotu 28. dubna 
proběhne čištění ulic. Ve středu 2. května 
zahájíme provizorní opravy místních komuni-
kací pomocí zásypů asfaltovým recyklátem a 
jeho uválcováním. Na jejich špatný stav nás 
často upozorňujete a připomínáte, že pouhé 
zásypy výtluků nestačí. Víme o tom a souhla-
síme. Bohužel léta zanedbávanou údržbu 
komunikací nelze z finančních důvodů spravit 
mávnutím kouzelného proutku a ihned.  
V každém případě začneme už o prázdninách 
i s dražšími opravami. Vyčlenili jsme na po-
sledním zasedání zastupitelstva na opravy 
místních komunikací téměř 2 miliony korun  
a nyní probíhá výběr dodavatele.  
 V minulém týdnu došlo v důsledku 
přerušení dodávky elektřiny ve Vlencích 
 k výpadku dodávek vody. Tato situace se 
bude opakovat ještě jednou 25. dubna. Chtě-
li jsme nahradit výpadek dodávkami proudu 
pomocí elektrocentrály. Naneštěstí je tech-
nický stav naší vodárny takový, že to není 
možné udělat. Proto usilovně pracujeme na 
přípravných pracích rekonstrukce vodárny a 
její zahájení plánujeme na prázdniny.  
 Krásné jaro a láskyplný 1. máj Vám 
přeje Váš  

DUBEN 2018 

Pokračování na straně 3 

Návrh řešení školního dvora. 
Filip Kaštánek, starosta 
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Liteňskými poukazy chceme podpořit  
aktivity všech dětí a seniorů bez rozdílu 

Od 1. května si můžete na obecním úřadě vyzvednout Dárko-
vé poukazy, kterými můžete uhradit volnočasové aktivity dětí 
a seniorů. Pro tuto formu finanční podpory jsme se rozhodli 
proto, že je přímá a může ji využít opravdu každý, pro koho je 
určena. 
 
Poukazy v hodnotě až 600 Kč darujeme na úhradu sportovních 
kroužků, vzdělávacích kursů či kulturních akcí dětem, dospívajícím a 
seniorům, kterým dne 31. 12. 2017 bylo méně než 18 a nebo 60 a 
více let a kteří mají k 1. 1. 2018 trvalé bydliště v městysi Litni. Pokud 
splňujete vy nebo vaše děti tyto podmínky, přijďte si pro poukazy na 
náš úřad, kde s námi podepíšete darovací smlouvu a převezmete tři 
poukazy v hodnotě 200 Kč (viz obrázek) vystavenými na vaše jméno 
(poukazy jsou nepřenosné na jinou osobu). Pak už si stačí vybrat li-
bovolný kurs, kroužek či kulturní akci: jedinou podmínkou je, že se 
poskytovatel oné služby rozhodne vouchery přijímat. 
 
Seznam poskytovatelů můžete sami ovlivnit, když nám sdělíte spoje-
ní na vámi vybraného poskytovatele služeb (sportovní oddíly, plavání 
pro miminka, divadla, jazykové či hudební školy, univerzity třetího 
věku), kterým byste chtěli poukazy zaplatit a obecní zaměstnankyně 
je kontaktují a pokusí se s nimi dohodnout na přijímání poukazu. 
Neustále aktualizovaný seznam poskytovatelů najdete na našich in-
ternetových stránkách www.mestysliten.cz pod záložkou „Liteňské 
vouchery“ a dostanete ho také vytištěný při převzetí voucherů na 
obecním úřadě. 
 
Úřad poukazy poskytovatelům proplatí z peněz, které jsme získali 
zcela neplánovaně zrušením nevýhodné smlouvy k areálu bývalého 
učiliště, díky níž se nájmy z areálu ve výši 600.000 Kč ročně dostávají 
od letošního roku vůbec poprvé v celé historii do obecní kasy. V úno-
ru proto zastupitelé zvážili tuto novou situaci a rozhodli se vydat jed-
nu polovinu z takto nově  nabytých peněz, tedy 300.000 Kč občanům 

ve formě poukázek na sport, vzdělávání a 
kulturu. Jen dodávám, že se tímto příjmem 
v rozpočtu se navýšil podíl kultury a sportu 
na 6,8 %, což je srovnatelné s ostatními 
obcemi. 
 
Vydání poukazů také zvyšuje transparent-
nost, neboť podporuje organizace, které si 
obyvatelé skutečně žádají, a ne pouze ty, 
které mají dobré kontakty v zastupitelstvu. 
Další výhodou je, že motivují nové obyvate-
le Litně, aby přihlásili jak sebe, tak své děti 
k trvalému pobytu, což zvýší množství pe-
něz, které v rámci přidělování daňových 
prostředků dostáváme od ministerstva fi-
nancí. Jestliže se naše vouchery osvědčí, 
můžeme podíl peněz vyplácených občanům 
touto formou ještě výrazně navýšit. A Liteň 
se může stát inspirací pro jiné obce v České 
republice, které tento systém podpory za-
tím nevyužívají. 
 

Jiří Vodička, zastupitel 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA 

Poslední zasedání zastupitelstva 
proběhlo 5. dubna v klubovně ve 
Bělči. Kromě rutinních záležitostí 
týkajících se smluv a rozpočtu jed-
nali zastupitelé o rozšíření základní 
školy v Litni do areálu učiliště,  
opravě střechy a zateplení budovy 
Úřadu městyse a zapezpečení elek-
tronickým systémem, opravě chod-
níků v centrální části Litně, úpravě 
Sadů Svatopluka Čecha v Litni, ka-
nalizaci v Bělči, rekonstrukci hřiště 
v Bělči, veřejném osvětlení v Litni a 
Bělči a nápravě poničené místní  
unikace investorem v Leči.   

Zastupitelé schválili vyhlášení výbě-
rových řízení na opravu schodiště 
budovy kina (s předpokládanou 
realizací v červnu 2018), oprav 
místní komunikací včetně vpustí a 
kanálů  (s předpokládanou realizací 
v létě 2018). 
 
Zastupitelé schválili záměr na zpra-
cování projektu opravy hřbitovní 
zdi, márnice a cesty v Litni za úče-
lem získání dotace v lednu 2019 na 
hřbitovní stavby.   
 
 

Zastupitelé schválili ustanovení 
Krizového štábu obce, Povodňové 
komise a Komise pro veřejný pořá-
dek, které je obec povinna mít  ze 
zákona. Krizový štáb je svoláván 
operativně, zejména k  projednání 
zásadních záležitostí týkajících se 
řešení  krizové situace a přijetí kri-
zových opatření spojených s ne-
zbytným omezením základních 
práv a svobod.  
 
Zápis z jednání zastupitelstva i jeho 
celý videozáznam je k dispozici na 
webu www.mestysliten.cz. 

http://www.mestysliten.cz
http://www.mestysliten.cz/
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Rozšíření základní školy v Litni 

Nové třídy vzniknou v budově, která se nachází necelých 500 m od sou-
časné budovy školy a která v současné době slouží jako příležitostná 
ubytovna. Typické podlaží nové školy bude vybaveno šatnou pro žáky, 
dvěma učebnami, kabinetem, třídou družiny a hygienickým zařízením. 
Nová budova školy bude mít bezbariérový přístup. 
 
V budově zůstanou zachovány ordinace lékařů, které budou přesunuty 
do prvního nadzemního podlaží s odděleným vstupem. Počítá se i se 
zachováním soukromé základní školy v tomto objektu, nově bude v pří-
zemí zřízena jídelna pro děti. Jídelna pro veřejnost zůstane zachována a 
bude mít vlastní vstup. U jídelny bude zachována kuchyně, která by 
mohla být uzpůsobena pro přípravu dětských jídel vydávaných v jídelně 
místní části školy. 
 
V halových objektech vzniknou dvě tělocvičny a zázemí – šatny pro žáky, 
kabinet pro učitele a nářaďovny. V jedné z tělocvičen se počítá s umístě-
ním výsuvného hlediště pro příležitostné kulturní události. Malé byty 
pro učitele, kteří budou potřeba pro nové třídy, vzniknou v místě tesko 
domů a uzavřou dvůr z jižní strany. Byty budou v dvoupodlažním domě 
se sedlovou střechou.  Dvůr bude rozdělen na tři části: jedna bude slou-
žit pro parkování zaměstnanců, druhá oddělená část jako hřiště s prolé-
začkami pro pobyt dětí venku o přestávkách a pro družinu. Odděleně 
vznikne také sportovní hřiště s venkovní posilovnou.  
 
Přestavba učiliště bude rozdělena do pěti etap a celkově vyjde na při-
bližně 50 milionů korun. Většinu těchto financí získá Městys Liteň z pří-

spěvků ministerstev financí, školství, mládeže a tělovýchovy a minister-
stva pro místní rozvoj, z krajských dotací a z ministerstva pro místní roz-
voj. Městys Liteň zaplatí přibližně desetinu celkové sumy. V současné 
době pracuje starosta Filip Kaštánek na záchraně dotace od Minister-
stva financí. Dotace byla přidělena na roky 2017 a 2018. Investiční akce 
byla tak, jak ji zdědil po svém předchůdci, v podstatě mrtvá. O finance z 
roku 2017 Liteň přišla a ani výhled na rok 2018 není dobrý. Ačkoli se 
jedná pouze o zahájení a 1. etapu, není možné přestavbu v tak krátké 
době zvládnout. Proto starosta žádá ministerstvo financí o změnu pro-
jektu a přesun financí na léta 2019 a 2020. Držme si palce!  
 

Přijďte se seznámit s tím nejzajímavěj-
ším, na čem děti pracovaly v oblastech 
matematiky, informatiky, přírodovědy, 
fyziky, chemie, literární výuce a dalších!   
 
V sobotu 12. května od 10 do 16 hodin 
na Školním festivalu, který pořádá Naše 
základní škola v Litni pro žáky, rodiče a  
všechny zájemce o vzdělávání v prosto-
rách Naší základní školy, či podle počasí 
venku na přilehlém pozemku. Kromě 
prezentací vás čekají také hudební vy-
stoupení J. Jíchy s kapelou a dětí a  také 
občerstvení.   

Po celý duben je ve vyhlášeném libereckém 
Knihkupectví a antikvariátu Fryč k vidění 
výstava „Jarmila Novotná: Operní diva“ 
 o životě naší slavné obyvatelky. Jedná se  
o čtvrté zastavení putovní výstavy, jejímž 
spolupořadatelem je Zámek Liteň, z.s.   

Výstava o Jarmile Novotné  
doputovala do Liberce 

NAPSALI JSTE NÁM 

Očima obyvatele Litně: Za nepořádek si 
můžeme sami!  Staré matrace, přehozy, kanape, 

stará konvice nebo dokonce kočárek? Ano, tohle 
všechno můžete najít v kontejnerech umístěných u 
hřbitova. Použila bych slova Evy Holubové z filmu Pelíš-
ky: „Rozmohl se nám tu takový nešvar…“ oproti filmu 
nejsou hlavními aktéry děti, ale dospělí! Lidé si navykli 
zbavovat se velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du v kontejnerech, které slouží pro hřbitovní odpad. 
Na hřbitov chodím minimálně 2x týdně pečovat o ro-
dinnou hrobku. Pokaždé, když vyhazuji do kontejneru 
zbytky hřbitovního odpadu, vidím v kontejneru něco, 
co tam prostě nepatří. Nejsem žádný „bufeťák“, ale 

třeba taková matrace nebo staré leskimo vás prostě 
praští do očí. Copak je tak těžké, počkat na svoz velko-
objemového odpadu, který se v Litni čas od času koná? 
Pokud nemohu čekat s likvidací, existují sběrné dvory, 
kam můžete nepořádek odvést. Nejbližší sběrný dvůr 
je v Berouně. Každý by se nad sebou měl zamyslet. Je 
pravděpodobné, že kontejnery u cesty v neobydlené 
části města lákají lidi jedoucí kolem, aby se takto 
„snadno“ zbavili nepořádku. Každopádně potom se 
nemůžeme divit, že když jdeme o víkendu na hřbitov, 
před pondělním svozem odpadu, je kolem kontejnerů 
nepořádek jak na skládce. Odpad ze hřbitova prostě 
není kam vyhazovat. Za nepořádek si mohou lidé sami!   
 

Pokračování ze strany 1 
Školní festival  v Litni 

Čarodějnice v Litni 

Přijďte posedět se sousedí a přáteli! Sbor 
dobrovolných hasičů Liteň a Zámek Liteň 

z.s. si vás dovolují 
pozvat na pálení 
čarodějnic na 
dvoře zámeckého 
areálu  v pondělí 
30. dubna. Vstup 
do areálu bude 
možný od 18 ho-
din. Občerstvení 
zajištěno!  Vstup 
zdarma. 

Monika Janků 

http://www.ave.cz/cs/stredocesky-kraj/sberny-ekodvur-beroun
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Blíží se splatnost poplatku za odpad  

Dovolujeme si upozornit na blížící se splatnost poplatku za komunál-
ní odpad pro rok 2018. Povinnost uhradit poplatek vzniká 1. 1. pří-
slušného roku. Nejzazší termín úhrady pro letošní rok je datum  
30. června 2018. Poplatek je místní daní a podle vyhlášky z roku 2013 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ho musí 
uhradit každá fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem v obci. 
Obec přispívá na každého poplatníka stejnou částkou, což znamená, 
že občané platí polovinu skutečných nákladů na nakládání s komunál-
ním odpadem (směsného i tříděného). 
 
Poplatek činí na osobu 690 Kč, poplatek za chatu s č. ev. je 250 Kč za 
nemovitost a hradí se převodem na účet městysu: 
0156884703/0300, konstatní symbol (KS) je 0308, variabilní symbol 
(VS) je číslo popisné, či evidenční/parcelní číslo nemovitosti. 
 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
Úřad městyse Liteň Vám nabízí možnost svozu nebezpečného a velko-
objemového odpadu. Jedná se o tyto odpady: rozpouštědla a ředidla, 
zásady (louhy), spotřební chemie, zářivky, použitý olej a tuk, barvy, 
lepidla, pryskyřice, nespotřebované léky, baterie a články, vyřazená 
elektronika, lednice a chladničky, akumulátory, televizory, brzdová 
kapalina, pneumatiky, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, herbicidy, 
hnojiva, odpadní olej, detergenty, chladící kapaliny, olejové filtry a 
vložky, čistící tkaniny znečištěné olejem. 
Svoz se uskuteční v sobotu dne 12. května: 
9.00 – 10.30 hod., Liteň před kinem, 
10.45 – 11.00 hod., Běleč klubovna, 
11.15 – 11.40 hod., Leč klubovna 
Na těchto místech budou přistaveny kontejnery, odpad vkládejte pří-
mo do nich. Dovolujeme si vás požádat, abyste nebezpečný odpad na 
těchto místech z hygienických a bezpečnostních důvodů nehromadili 
předem. Děkujeme! Odpad bude svážet firma Rumpold. 
  

Kontejnery na bioodpad  
Městy Liteň nechává několikrát ročně přistavit velkoobjemový kontej-
ner do všech svých částí. Celoročně jsou k dispozici kontejnery s obsa-
hem 1.100 l u hlavního vstupu na hřbitov. Letos na jaře proběhne svoz 
bioodpadu v těchto termínech (konkrétní místa kontejnerů budou 
upřesněna na vývěsních plochách a webových stránkách. 

O víkendu 28. a 29. dubna se v Litni  
rozezní lesní rohy na hudební přehlídce 
“Liteňské hornové dny“ studenti vyso-
kých škol, konzervatoří a některých zá-
kladních uměleckých škol (ZUŠ). 
 

Na programu bude celkem pět koncertů, 
z nichž většina se uskuteční v sále  
Čechovny. Pro některé účinkující bude 
vystoupení v Litni posledním velkým tes-
tem před Mezinárodní hudební soutěží 
Pražské jaro 2018. Na závěrečném kon-
certu v zámeckém parku si budete moci 
poslechnout oblíbené skladby pro lovec-
ké rohy. 
 
Speciální hostem přehlídky bude 
Kateřina Javůrková, hornistka České 
filharmonie a vítězka hudebních soutěží 
v Mnichově a Pražského jara. Spolupořa-
datelem přehlídky je Zámek Liteň, z.s.  
 
Termíny koncertů: 
sobota 28. 4.: 14 hodin,  16.30 a v 19 
hod. (Čechovna) 
neděle 29. 4.: v 10 (Čechovna) a v 11.30 
hod. Koncert mysliveckých trubačů 
(zámecký park) 

Vstupné je dobrovolné! 

Liteň se rozezní lesními rohy 

Liteňské zrcadlo vydává Úřad městyse 
Liteň. Vychází měsíčně. Uzávěrka čísla 
4/2018 byla 23. dubna 2018.  
Vítáme dopisy a názorů čtenářů! 

Povinné očkování psů proti vzteklině 

Upozorňujeme, že povinné  
očkování psů proti vzteklině  
se bude konat ve středu  
16. května na těchto místech: 
 

v Litni u kina  15.30 – 15.50  
v Dolních Vlencích 15.55 – 16.00  
ve  Bělči  16.05 – 16.20               
v Leči 16.25 – 16.35  
Poplatek za očkování je 100 Kč. 

27.—29. 4. Leč, náves 
4.—6. 5. Liteň 
11.—13. 5. Běleč 

18.—20. 5. Liteň 
25.—27. 5. Leč 
1.—3. 6. Liteň 


