
Snažíme se o to, aby měl každý obyvatel přístup k informacím 
o všech rozhodnutích, které jako vaši zástupci děláme. Založili 
jsme proto stránku úřadu městyse “Liteň jako na dlani”, na 
které můžete najít záznamy z našich jednání i podklady, na 
jejichž základě se rozhodujeme a uzavíráme smlouvy. 

PRAVIDELNÉ NOVINKY PRO OBČANY LITNĚ   

Liteň jako na dlani 

Milí sousedé, 
 v minulých vydáních jsem věnoval 
pozornost především ohleduplnosti a 
našemu společnému soužití. Aniž bych to 
chtěl a plánoval, budu své myšlenky vě-
novat tématu velmi podobnému. 
 Předpokládám, jsme všichni rádi, 
že máme v Litni kanalizaci a fungující 
čističku odpadních vod (ČOV). S ní jsou 
samozřejmě spojeny každodenní drobné 
provozní problémy. Přivítali bychom, 
kdyby se do kanalizace dostávalo méně 
tuku, kdyby nikdo nesplachoval do WC 
staré hadry nebo silonky. To jsou však 
běžné potíže, s nimiž se dokážeme vyrov-
nat sami. Vaši pomoc potřebujeme při 
řešení jiného problému spojeného s 
ČOV, kterému čelím od chvíle, kdy sem 
se ujal funkce starosty - že dosud nemá-
me stavební povolení na všechny kanali-
zační přípojky. Vlastně už druhý den ve 
funkci starosty jsem byl pozván na kobe-
reček na stavební úřad, kde mi vrátili do 
náruče hromadu dokumentů a řekli, že 
takto podaná žádost o stavební povolení 
na přípojky neobstojí. 
 Udělal jsem potřebné kroky, na-
pravil nedostatky jak formálního charak-
teru, tak v projektové dokumentaci, a 
nyní se nacházíme ve stavu, kdy je potře-
ba, abyste se všichni, koho se výstavba 
dotkla, dostavili na úřad městyse a pode-
psali souhlas s výstavbou. Jedná se 
téměř výhradně 
o případy, kdy se 
sousedova pří-
pojka nachází v 
menší než dvou-
metrové vzdále-
nosti od vašeho 
pozemku. 
  

ČERVEN-ČERVENEC 2018 

Pokračování na straně 2 

Jistě znáte řeči o tom, že se někdo 
„určitě napakoval“, které se vyrojí 
při každé trochu větší obecní in-
vestici. Obzvláště investici staveb-
ní. Když se zamyslíte nad tím, co 
lze proti tomu dělat či jak účinně 
zabránit třeba i podezření z ko-
rupce, nejspíš dojdete ke stejné-
mu závěru jako já: je třeba, aby 
každé výběrové řízení bylo na-
prosto otevřené, aby si každý ob-
čan mohl kdykoliv zkontrolovat, 
že se zakázka nepředražuje a ni-
kdo nemá nějaké neoprávněné 
výhody.   
 Jak toho docílit? Jednodu-
še. Přídavně k transparentnímu 
účtu a zveřejňování veškerých 
smluv, které se nám podařilo za-
vést již v minulosti, jsou od února 
2018 veškeré informace, které 
mají zastupitelé k dispozici pro 
své rozhodování, volně přístupné 

na internetu! Například první fáze 
oprav místních komunikací, která 
právě probíhá. I pro vás je velice 
snadné se přesvědčit, jaké nabíd-
ky daly stavební firmy obci, a proč 
se zastupitelé po zralé úvaze na-
konec rozhodli dát zakázku dvě-
ma rozdílným firmám, a ne jen 
firmě jediné.   
 Když navštívíte obecní web 
www.mestysliten.cz a v levé části 
pod nadpisem „Úřad“ kliknete na 
„více“, otevře se vám seznam od-
kazů, mezi nimiž je ve spodní části 
„Liteň jako na dlani“. Tento odkaz 
vás zavede na stránku, na které 
najdete záznamy ze všech zasedá-
ní zastupitelstva, včetně videozá-
znamu každého zasedání, oficiál-
ního zápisu, veškerých návrhů, 
podkladů, smluv a dalších pro vás 
důležitých informací. 

Pokračování na straně 2 

Slovo starosty 
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Slovo starosty 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA 

Poslední zasedání zastupitelstva se 
konalo 21. června 2018. Na jeho 
začátku byli přítomni jen čtyři za-
stupitelé (Kaštánek, Kliment, Luke-
šová, Vodička), což  znamenalo 
„neusnášeníschopnost“. Nastalá 
situace byla nejvíce stresující pro 
hlavní účetní a správce rozpočtu 
městyse Liteň Ing. Lucii Markovou, 
která si byla vědoma skutečnosti, 
že je naprosto nutné, aby zastupi-
telstvo schválilo do 30. června zá-
věrečný účet a roční účetní závěrku 
za rok 2017. Jedná se v podstatě o 
formalitu, protože obojí prošlo au-
ditem Krajského úřadu, ale pokud 
se na veřejném zasedání nesejde 

potřebný počet zastupitelů, stává 
se i takováto „banalita“ velkým 
problémem. 
 Starosta Filip Kaštánek  i přes 
malý počet přítomných zastupitelů 
veřejné zasedání zahájil standard-
ně, tj. informováním občanů o ak-
tuální situaci týkající se komunitní-
ho centra v Bělči, navýšení kapacity 
ZŠ, opravy střechy a zateplení bu-
dovy ÚM, poničených komunika-
cích firmou Stříbrný potok. Hovoři-
lo se i o dětském hřišti v Litni, vo-
dárně ve Vlencích a v těchto dnech 
probíhající úpravě vybraných míst-
ních komunikací, osazení radarů, 
čištění komunikací atd. Pan staros-

ta nezapomněl ani na kontrolu pl-
nění dosud přijatých usnesení za-
stupitelstva (lze sledovat na systé-
mu projektového řízení Trello). Dá-
le seznámil přítomné s problémy, 
se kterými se aktuálně občané na 
OÚ obracejí. Následně dorazil na 
zasedání zastupitel Miroslav Sla-
nec, čímž se zastupitelstvo stalo 
„usnášeníschopné“ a mohlo se za-
čít s připravenými body programu.  
 Zastupitelé schválili odkup 
uličního prostoru v oblasti ulice 
Slunečná za podmínky, že smlouva 
bude obsahovat povinnost upravit 

Filip Kaštánek, starosta 

 Zadání zakázky na první fázi oprav místních komunikací se 

řešil jako bod číslo 6 na zasedání č. 42. Když tedy vyberte řádku 

„Zasedání č. 42/2018 ze dne 25. 5. 2018“, dostanete se na nástěn-

ku tohoto zasedání. V pravém sloupci, na kartě „00_Podklady pro 

zasedání č. 42/2018“ najdete adresář, ve kterém jsou nabídky od 

všech šesti stavebních firem, vyhodnocení (06a_Cenové nabídky 

shrnutí.xlsx) a také powerpointová prezentace, kterou starosta na 

zasedání promítá, aby přítomná veřejnost viděla, o čem přesně se 

jedná a jak zní konkrétní návrhy od zastupitelů. 

 Chceme obec bez korupce, bez kamárádíčkování, bez ex-

trémně nevýhodných smluv, které se nedají vypovědět. Proto pra-

cujeme naprosto otevřeně a celá Liteň má všechny informace do-

slova jako na dlani. 

Pokračování  na straně 3 

Možná si řeknete, proč o tom, sakra, pí-
še? Vždyť už přípojku mám a používám ji. 
Ano, přípojky jsou postavené a používáte 
je. Úřad všem vyšel vstříc a vzal na sebe 
tu nepříjemnou povinnost vyběhat sta-
vební povolení. Je to úleva pro vás obča-
ny a mnoho práce pro obecní zaměstnan-
ce. Zdědil jsem tento nepříjemný úkol a 
chci ho splnit a kanalizaci formálně do-
končit. Má to však háček. Někteří z vás si 
postavili hlavu a souhlas nechtějí souse-
dovi podepsat. Co to může v krajním pří-
padě znamenat? Může to skončit tím, že 
nás stavební úřad vyzve k odstranění ne-
legální stavby. Budeme mít sice ČOV i 
hlavní řad, ale bez přípojek. Pevně věřím, 
že k tomu nakonec nedojde a jsem při-
praven udělat všechno pro to, abychom 
kanalizaci mohli spokojeně používat dál. 
Pokud bude potřeba, najdeme - navzdory 
GDPR - cestu ke zveřejnění jmen těch, 
kteří vyřízení stavebního povolení blokují. 
 A poslední vzkaz těm, kteří říkají, 
že “máme na úřadě bordel, že už něco 
podepisovali…”. V tomto případě, jako v 
mnoha jiných, jsme jen to poslední koleč-
ko v soustavě státní správy a musíme 
udělat to, k čemu nás stavební úřad vy-
zve. 
 Děkuji za pochopení a přeji Vám 
krásné léto, hezké prázdniny a nerušenou 
dovolenou. 

Pravidelná údržba zeleně mezi Litní a Vlenci. 

Liteň jako na dlani 
Pokračování ze strany 1 

Pokračování ze strany 1 

Jiří Vodička, zastupitel 

Liteň jako na dlani 



Hráči mladší přípravky FK Liteň 

FK Liteň: úspěch starší 
přípravky, debakl mužů 
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zelené pásy a opravu chodníků poni-
čených při výstavbě a peněžní sankci 
za nedodržení této povinnosti.  
 Zastupitelé vybrali zhotovitele 
rekonstrukce sportovního hřiště Bě-
leč, dodavatele automobilu pro JSDH, 
souhlasili s pronájmem nebytových 
prostor v areálu bývalého SOU, s vy-
věšením záměru pronájmu nebyto-
vých prostor, s výpůjčkou nebytových 
prostor Domečku Hořovice a spolku 
Liteňský pupík, s vypracováním chy-
bějícího pasportu vodovodu v Litni 
(skutečný stav uložení vodovodu v 
zemi) i s dostavbou nedokončené 
části kanalizace v ulici Jana Bašty a 

schválili závěrečný účet za rok 2017, 
roční účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 
2017. Na základě žádosti organizace 
Eda, z.ú. byl schválen příspěvek na 
spolufinancování sociálních služeb 
pro dvě děti z naší obce – za podmín-
ky  ověření trvalého pobytu v Litni. 
Byl schválen také podpis smluv s ad-
ministrátorem dotace na investiční 
akce "Výstavba školního multifunkč-
ního sportoviště Liteň“ a 
"Rekonstrukce školní tělocvičny Li-
teň". Dále byl jmenován nový člen 
správní rady Ateliér Svatopluk a nebyl 
vybrán zhotovitel opravy schodů u 
kina, neboť pouze jedna firma zaslala 
cenovou nabídku a zastupitelé u ob-

dobných akcí vybírají minimálně ze tří 
nabídek, aby si v rámci možností byli 
jisti, že je cena adekvátní, a tudíž ne-
mohli v tomto bodu jednat jinak. 
 Na zasedání byla poslední mož-
nost odhlasovat počet členů zastupi-
telstva na další volební období. Obec 
velikosti Litně může mít od 7 do 15 
zastupitelů a starostou navrhované 
zvýšení počtu zastupitelů na 
„průměrný počet“ 11 pro zlepšení 
usnášeníschopnosti zastupitelstva 
nebylo schváleno, a tak se v Litni bu-
de i v následujících 4 letech pokračo-
vat ve stávajícím počtu 9 zastupitelů. 

ších žáků. Pokud by chtěly další 
děti (ročníky 2007—2012) půso-
bit v našem klubu, tak nábor bu-
de probíhat začátkem září na fot-
balovém hřišti. 
 Chtěl bych  poděkovat ne-
jen trenérskému týmu —Janu 
Šteňovi, Lukášovi Klimentovi, Mo-
nice Marvanové za jejich pomoc a 
vytrvalost při výchově našich ma-
lých fotbalistů, ale i rodičům, kte-
ří se zapojovali jak při fandění na 
zápasech, tak okolo technických 
záležitostí souvisejících s provo-
zem a brigádách na hřišti.   
 Muži — stručná bilance:  
1 výhra, 2 remízy, 21 proher. 

Získaných 5 bodů znamená bez-
nadějně poslední místo ve IV. tří-
dě a jednu z nejhorších sezón v 
historii našeho klubu. Špatný pří-
stup a nespolehlivost některých 
hráčů,  pracovní povinnosti, nezá-
jem o dění a řada dalších příčin 
má za následek, že v nadcházející 
sezóně 2018/2019 se v této kate-
gorii v Litni fotbal hrát nebude. 
Přál bych si, aby přestávka trvala 
jenom rok, a doufám, že v bu-
doucnu budou v našem klubu 
působit odpovědní hráči, pro kte-
ré bude ctí oblékat červenobílý 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA 

Hana Lukešová, zastupitelka 

Pokračování ze strany 2 

V jarní části fotbalové sezóny soutěžila 
družstva FK Liteň ve třech kategoriích: 
mladší i starší přípravky a mužů. Jak si 
vedla? 

Mladší přípravka (děti v ročníku 2009 a 
mladší ) skončila ve skupině H na čtvrtém 
místě. O třetí místo je připravilo jen skó-
re, které rozhodlo o tom, že se před ně 
dostal celek ČL-U Beroun. Vítězem se 
stalo družstvo Hudlic. Soutěže přípravek 
se hrají turnajovým způsobem a konečné 
pořadí vzejde ze součtu výsledků jednot-
livých turnajů. Naše bilance byla ve 20 
zápasech: 8 vítězství, 3 remízy, 9 proher. 
Při skóre 53:64 jsme získali 27 bodů. 
 Starší přípravka si v okresním pře-
boru vedla výborně, skupinu J vyhrála 
před družstvy Zdic, Chrustenic, Nižbora a 
Cembritu Beroun. Kluci předváděli ve 
většině turnajových zápasů pohledný a 
kombinační fotbal. Z dvaceti utkání 12 
vyhráli, čtyřikrát remizovali a čtyřikrát 
prohráli. Získali jsme 40 bodů, skóre 
62:35.   
 Do konce června budou probíhat 
tréninky dvakrát týdně, během prázdnin 
nás čeká v srpnu týdenní soustředění v 
malebném prostředí Českého ráje v Ne-
přívěči u Sobotky, kde se budeme připra-
vovat na novou sezónu, ve které k pří-
pravkám přibyde nově i mužstvo mlad- 

Miloslav Kliment, vedoucí FC Liteň 



Žáci liteňské základní školy navštívili 15. a 18. června výstavu 
keramické tvorby dětí, dospělých a seniorů, kterou pořádala  
ČTU – T.K. ZÁSKALÁK za finanční podpory Městyse Liteň.  
 Kromě prací dětí z mateřské a základní školy a místních  
seniorek jsme mohli zhlédnout i díla klientů Chráněného bydlení  
v Litni. Součástí výstavy byla i soutěž o nejlepší keramické výtvory 
na téma „Vodní svět“ v šesti kategoriích a výběr nebyl vůbec jed-
noduchý. A jak to dopadlo? To se dozvíme 26. června dopoledne  
v liteňském kině. Všem soutěžícím držíme palce! Organizátorce 
výstavy Janě Krtkové děkujeme za pozvání a za krásné drobné  
keramické dárečky, které žáci obdrželi. 
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Dramatický kroužek Liteňského pupíku  
zakončil rok představením Bílý ostrov 

Autorská inscenace dětí vznikla na základě vypravování si 
příběhů vymyšlených i napsaných, filmově zpracovaných i 
odposlechnutých na jedno téma, a tím nám bylo moře. Veli-
kou inspirací nám byla díla spisovatele dětských knih Aloise 
Mikulky. 

Zapojili jsme fantazii a na setkání dramaťáku jsme se těšili ze spo-
lečných dobrodružství. Na tomto základě se postupně rozkrýval a 
dále rozvinul jeden hlavní příběh, který tvoří kostru našeho před-
stavení. Každý člen souboru si od začátku spoluvytvářel svou vy-
myšlenou postavu, její charakter, způsob projevu, vlastnosti a 
zapojil ji do kontextu společného díla.  
 Napsali a nazkoušeli jsme pro vás příběh dobrodružství, 
velkého přátelství a tajů plných záhad. Tento příběh se opravdu 
stal, protože my a také diváci, kteří ho s námi prožili, mu uvěřili. 
Příběh mořeplavců plujících do modravě-tyrkysového údolí, plující 
za zpěvem mořských panen, až k Bílému ostrovu.  

Ho-hó všem, kteří nastoupili na palubu Modrého ptáčka 

a dopluli s námi na ostrov, kde jsme poslouchali zpěv 

moře, větru a ptáků, a kde jsme pochopili, kde hledat 

nejkrásnější místo na světě. Byl to příběh o mořském 

zpěvu, který nebyl ještě nikdy zazpíván. Bylo to snění o 

moři. To snění snilo moře. 

 Další divadelní postupy, prostředky a nástroje, 

které jsme si osvojovali v průběhu roku při setkáních 

dramaťáku a při dalších divadelních kurzech, které spo-

lek Liteňsý pupík organizoval, nám pomohly vytvořit 

kompaktní a živé divadelní pásmo. Zmiňovanými nástro-

ji, které vedly k jedinému cíli, vytvořit další dětské diva-

delní představení, nám byly tři kurzy Divadelních dílen 

práce s maskou podle J. Lecoqa Kdo se skrývá pod mas-

kou s Václavem Bejtlerem, kde jsme si dále vyzkoušeli i 

pantomimu a další využitelné pohybové prvky. Pomoc 

se začleněním pohybových a tanečních prvků nám nabí-

dl tanečník Milan Odstrčil, vysvětlil nám také způsob 

práce s temporytmem. Výtvarnou stránku nám doplnil 

kresbičkami a grafikou plakátu Karel Tůma. 

 Inscenaci Bílý ostrov jsme zahráli ve dvou před-

staveních a pevně věříme, že se společně sejdeme ve 

stejném složení a odehrajeme jej na některé přehlídce 

dětského amatérského divadla, jako tomu bylo s naší 

inscenací Kouzlíř, aneb měsíc na psa štěkal. Již jsme při-

jali pozvání na dětský divadelní festival v Poděbradech v 

příštím roce, o více informací se s vámi rádi podělíme, 

jakmile je budeme znát.  

 Děkujeme rodičům našich herců za podporu a 

trpělivost. Děkujeme Základní škole Františka Josefa 

Řezáče, Naší škole, Bílému kameni a Základní škole Srb-

sko za jejich přející pozornost. Děkujeme městysi Liteň 

za poskytnutí prostor kina ke zkoušení. 

 Za dramaťák Liteňského pupíku přejeme všem 
mořeplavcům i suchozemským krysám krásné léto. 
 

Hana Jůzlová a Karel Tůma 

Výstava keramiky v Litni  

Dagmar Karlová 
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Z NAŠÍ HISTORIE: Liteň dostala své jméno možná už před 2500 lety 

Jak tento název vznikl má více možností. Jedna z nich by 

se dala odvozovat od předpokladu, který zasazuje ob-

dobí vzniku názvu obce až do časů dávných Keltů. 

(Keltové žili na území Čech od 6. do 1. století před na-

ším letopočtem). Podle archeologických nálezů obývali 

dávní válečníci v těchto dobách v široké míře celé Pod-

brdsko. A právě blízkost místních obcí s názvy Korno, 

Koda, Koněprusy, ale i Tobolka a další, kde je předslo-

vanský, neboli keltský původ téměř jistý, by svědčily o 

tom, že i Liteň získala svůj název v těchto časech. V tom 

případě by byl název naší obce starý skutečně až 2500 

let.  

 Další domněnkou o vzniku jména Liteň je tvrzení, 

podle něhož názvy osad byly často odvozeny od jmen 

stařešinů - kmenových vládců. Na základě této do-

mněnky by zakladatelem osady v slovanských dobách, 

mohl být Luten, Lutoslav, Lutomír a podobně. Profesor 

František Jílek, který se touto problematikou zabýval, se 

rovněž přiklání k tvrzení, že název je odvozen od zakla-

datele. V tomto případě se podle Jílka, jmenoval Luten, 

což znamenalo krutý. Lutná byla ta nejtěžší práce a lut-

ný pán byl takový, který ji vyžadoval. Krutý - lutný byl 

údajně i život na jeho panství.  

Luteň se v těchto časech nacházela v držení prastarého 

rodu Buziců, jehož erbem je štít s černou kančí hlavou. 

Členové tohoto rodu jsou spojování dokonce s legen-

dárním Bivojem. Neboť legenda o vzniku erbu Rodu 

Buziců se nápadně podobá té o Bivojovi. Synové nej-

slavnějšího příslušníka rodu Jetřicha Buzice, který padl  

v bitvě proti Polákům roku 1110 v bitvě u řeky Trutiny, 

měli podle legendy přemoci divokou svini holýma ruka-

ma a poté si s její hlavou ozdobil štít. Od těch dob je 

toto vyobrazeno i na jejich erbu.  

Kdybychom nepřišli na Podbrdsko my, Slované, psala by se Liteň keltským písmem (tzv. runami) nějak takhle. 

Krajina v místech, kde se rozkládá obec Liteň s jejími součástmi Bělčí, Lečí a Vlencemi, byla osídlena 

dávno předtím, než pradávný písař zaznamenal roku 1195 první zmínku o obci. Tehdy tato zmínka 

byla ještě pod názvem Luteň, který se udržel až do počátku 14. století.  

Jakub Kubič 

V těchto dnech je již v plném provozu v našem areálu hřiště na plážové 
sporty. Kromě plážového fotbalu, který hrajeme často s dětmi při trénin-
cích, se začíná hrát i volejbal či přehazovaná. Další možností si tu zahrát 
badminton, beach tenis, házenou nebo i rugby, plánujeme instalaci košů  
na plážový basket. Hřiště je využíváno nejen dětmi ze základní školy a  
družiny, ale je k dispozici i pro všechny občany pro příjemně strávené 
chvíle při sportování a relaxu.    
 Protože dáváme náš areál volně k dispozici pro veřejnost, což není 
obvyklé ve většině obcích, chtěl bych Vás tímto za náš klub požádat o 
dodržování pořádku a čistoty. Údržba celého areálu vyžaduje velké úsilí, 
hodně pracovních hodin členů FK, tak si prosím važme jejich práce a cho-
vejme se ohleduplně k našemu okolí. 

Miloslav Kliment, vedoucí FC Liteň 

Využijte v létě hřiště na plážové sporty! 



Koncert interpretačních kurzů nabídne mozartovské árie pod širým nebem 
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10. ročník slavností nabídne v červenci tato představení: 

10. 7. od 20:00 – Plejtvák – komedie divadelního souboru Svatopluk z Ho-

donína – vstupné 180 Kč 

13. 7. od 20:00 – Za scénou (bez roucha) – komedie,  divadelní soubor 

Akorát z Prahy – vstupné 180 Kč 

19. – 22. 7. a 25. – 28. 7.  od 20:00 – Nerušit prosím aneb Dvouplošník v 

hotelu Westminster – komedie DDS Dobřichovice – vstupné 180 Kč  

Více informací na www.divadlodds.cz 

TIP NA VÝLET: Vrch Plešivec 

Vrch Plešivec mezi Rejkovicemi a Běštínem je jen o 
170 metrů vyšší než náš Mramor, a přesto je nazýván 
„Olympem Brd“.  

Na vrchol s grandiózní vyhlídkou nejen na Brdy, ale i 
dalšími směry, se dostanete krátkou procházkou. Buď 
jedete lokálkou do Lochovic a pak 8 km pěšky, nebo 
popojedete z Lochovic ještě vláčkem do Rejkovic a pak 
už to je pěšky jen 50 minut a 3,5 km. Samozřejmě se 
dá dostat přímo pod kopec i autem – na okresce 
z Hostomic na Jince zaparkujete pohodlně v lese hned 
za Běštínem a nahoru to máte už jen dva kilometry. 
 Plešivec využívali lidé sporadicky už v době ka-
menné, ale kolem roku 1 500 před naším letopočtem 
se tu začal vyrábět a prodávat bronz a celý vršek kopce 
o rozloze 60 hektarů byl proto obehnán kamennými 
zdmi a vzniklo zde rozsáhlé hradiště. Další velice zají-
mavá lokalita je na východním úpatí kopce, které se 
říká Plešivecký viklan. V tomto kamenném poli se ve-
dle křemencových balvanů válejí všude i měkké kame-
ny, které při srážce vyrábějí hromadu jisker a smrdí 
silně po síře: pro děti skutečné Eldorádo. 

Jiří Vodička, zastupitel 

 Při své poslední návštěvě Plešivce jsem viděl dvojici 
pozdně středního věku z Řevnic: na Čertovu kazatelnu — 
pověstnou vyhlídku na vrcholu — přišli lehkou procház-
kou po cestičce, z batůžku vytáhli lahev červeného vína, 
vývrtku a dvě sklenky na stopce a užívali si pak večera s 
nádherným západem slunce nejspíš mnohem lépe než 
tisícího dílu nějakého amerického seriálu v televizi.  
Možná to inspiruje i někoho z vás. 

Mozartovské árie v podání mladých 
pěveckých talentů v zámeckém par-
ku pod širým nebem. To a mnohem 
více nabízí letošní Závěrečný koncert 
interpretačních kurzů v Litni v pátek 
24. srpna od 18 hodin. 

Těšit se můžete na absolventská vy-
stoupení ve zcela novém hávu. Kon-
cert se bude poprvé konat mimo in-
teriéry historické Čechovny na několi-
ka místech zámeckého parku. Jedi-
nečnou podobu koncertu vnukne 
operní režisér Marek Mokoš.  
 Absolventy doprovodí smyčco-
vé kvarteto, cembalo i klavír a ná-
vštěvníci si budou moci poslechnout i 
obě lektorky kurzů – naši přední so-
pranistku Martinu Jankovou a specia-
listku na barokní repertoár Markétu 
Cukrovou.  
 Vstupenky si můžete rezervo-
vat na emailu tickets@zamekliten.cz 
nebo na čísle 724 880 826. Cena vstu-
penky je obvyklých 300 Kč. S ohle-
dem na zájem o vstupenky, doporu-
čujeme si je zajistit co nejdříve. Těší-
me se s vámi na viděnou! 

KULTURNÍ TIP: Dobřichovické divadelní slavnosti 

Barbora Dušková, Zámek Liteň 
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Začíná mapování podzemního zařízení ČEZ 

Písňovým recitálem naší přední operní 
pěvkyně Martiny Jankové vyvrcholí  
letošní 7. ročník Festivalu Jarmily  
Novotné. 
 Podobně jako kdysi Jarmila No-
votná podporovala zpěvem svou vlast, 
navrátí se sopranistka žijící ve Švýcarsku 
do své domoviny, aby jí v janáčkovské 
lidové hudební poezii vzdala svůj hold. 
Její vystoupení bude současně symbolic-
kou oslavou skladatele Leoše Janáčka, 
jehož 90. výročí úmrtí připadá právě na 
letošek. 
 Slavnostní koncert s názvem Pís-
ňové studánky Martiny Jankové se usku-
teční 9. září od 19.30 v sále barokní Če-
chovny v areálu zámku Liteň a představí 
se na něm také renomovaný klavírista 
Ivo Kahánek, který Martinu Jankovou 
doprovodí. Atmosféru moravského 
folklóru pak dotvoří těleso Ensemble 
FLAIR. 
 Vstupenky ve dvou kategoriích,  
v ceně 1500 Kč a 1000 Kč, je možné re-
zervovat a zakoupit na emailu  
tickets@zamekliten.cz nebo na čísle  
724 880 826. Součástí vstupenek je číše 
vína v zámeckém parku. Počet vstupe-
nek je limitován, proto doporučujeme 
včasnou rezervaci. 

Písňové studánky Martiny 
Jankové budou vrcholem 
festivalu Jarmily Novotné 

Zákaz navážení fekálů ČOV Liteň 

Výzva k šetření pitnou vodou 

Na základě výzvy společnosti Aquaconsult a po konzultaci s správními 
obvody ORP Beroun a ORP Černošice Vás žádáme o omezení užívání 
pitné vody na účely nesouvisející s provozem domácnosti. Jedná se 
zejména o nepoužívání pitné vody pro účely: 
 Napouštění a dopouštění bazénů 
 Zalévání zeleně 
 Mytí automobilů 
Výzva platí do 30. září 2018. Děkujeme za Vaší spolupráci a respekto-
vání výzvy, kterým pomůžete šetřit vzácné zdroje pitné vody.  
V případě dotazů neváhejte kontaktovat Aquaconsult na telefonu 
251 642 213 či emailu recepce@aquaconsult.cz. 

Od července do října bude v Bělči mapován stav podzemního zařízení 
v majetku ČEZ Distribuce. Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN 
budou provádět pracovníci firmy Elmoz Czech, kteří se na požádání 
prokáží pověřením k této činnosti. Z tohoto důvodu se v obci budou 
objevovat dočasné značky na površích. Bližší informace můžete získat 
na telefonních číslech: 777 499 481 773 031 199. 

 Dovolujeme si upozornit, že od od 20. 6. do 10. 8. 2018 povede přes 

Liteň objížďka z důvodu úplné uzavírky silnice silnice III/115 v obcích 

Hatě a Hodyně, kde bude prováděna dostavba kanalizace a kanalizač-

ních přípojek. 

Objížďka přes Liteň z důvodu uzavírky silnice v Hatích 

Vzhledem k tomu, že stejně jako před rokem se objevilo na čističce 
odpadní vod (ČOV) Liteň velké množství pěny, vyhlásila společnost 
Aquaconsul zákaz vyvážení odpadních vod ze septiků a jímek na ČOV 
Liteň, a to až do odvolání. 

Barbora Dušková, Zámek Liteň 



Liteňské zrcadlo vydává Úřad městyse Liteň. Vychází měsíčně. Uzávěrka čísla 6/2018 byla 26. června 2018.  
Vítáme vaše příspěvky, dopisy a názory, které můžete zasílat na adresu litenske.zrcadlo@seznam.cz. 
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