
Odpovědi Filipa Kaštánka (4  4 let,   živnostník (alternativní pohony aut - LPG, CNG, E85, 
HHO)  , v Bělči žije 7 let)

Půjdete volit? 

Ano. Volím pravidelně. Nejsem zastánce povinné účasti, ale každý, kdo jen trochu může, by 
volit měl. I když chápu po posledních eurovolbách, že někdo nejde. Myšlenky většiny subjektů,
jež kandidovaly, byly úplně mimo. A kandidaturu Zifčáka alias Šmída snad ani nebudu komen-
tovat… A v obecních volbách je otázka účasti taknějak intimnější a nechci říci důležitější, pro-
tože důležité jsou všechny, ale obecní se nás dotýkají přímo. 

Proč jste si vybral obec k bydlení? 

Především kvůli nedotčené přírodě a jsme tu spokojení. Už méně spokojeni jsme se vzhledem 
našich obcí. Tím lákají více Dobřichovice, Všeradice nebo Svinaře. Když jsem přijel poprvé, 
tak jsem byl trochu zaskočen tou šedou zanedbaností a stavem cest a značení. Důležitá byla 
školka, škola, benzinka, hospoda, obchody a VLAK. 

Zkrátka jsem rád za blízkost Brd, přírodní i kulturní bohatství v okolí, blízkost Prahy a Berouna 
kvůli pracovním příležitostem a znovu VLAK. Pro mě byl a je důležitý tento dopravní spoj. Sou-
časné elefanty jsou snad lepší než pražské metro a 45min do Metropole je fantastických. Ať už
za sportem, prací, kulturou. 

Je Liteň něčím vyjímečná? Pokud ano, čím? 

Liteň má bohatou historii, vzhledem ke své velikosti obrovské kulturní dědictví, které dosta-
tečně nevyužíváme. Podobné je to s turistickým potenciálem. A Liteň byla (bohužel byla) přiro-
zeným centrem, z něhož jaksi dobrovolně ustupuje. A to lze změnit. 

Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat? 

Starosta i zastupitelstvo by měli býti především aktivní a dělat více než je zajištění běžného 
chodu obce. Aktivně jednat s krajem a Ropidem o dopravě, shánět mimorozpočtové finance, 
pídit se po účelových dotacích, využít konečně ve větší míře eurodotací, stýkat se s ostatními 
starosty v okolí, komunikovat s nimi, s občany, krajem, prostě rozvíjet se. 



Chtěl by jste dělat starostu? 

Po dlouhých úvahách jsem řekl ano. Přes 20 let pracuji se stejnými lidmi a dělám stejné věci. 
Ačkoli to mám rád, myslím, že nastal čas na změnu. Jsem asi tak v poločase produktivního 
věku, zkušenosti už mám, sílu ještě mám, chuť také. Liteň a okolí dlouho přešlapovaly na 
místě, je tu hodně práce. To mám rád. 

Jako starostu upřednostňujete starousedlíka nebo nově přistěhovalého? 

Je mi jedno, zda bude starosta starousedlý nebo přistěhovalý. To není správné kritérium pro 
rozhodování. Důležitější je, aby byl schopný manažer i psycholog s dobrým ekonomickým a 
právním vědomím. Měl by podporovat místní sdružení a spolky a rozvíjet obec. Především za-
jistit rozšířený chod školy, kde za rok budou chybět třídy. 

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce? 

Nejdůležitější úkol je zřejmý. A to je perfektní dokončení výstavby čističky a kanalizace a na to 
navazující dopravní stavby a související parkové úpravy. Je nutné nejenom zalátat díry po vý-
kopech, ale udělat nové cesty, chodníky, silnice s úpravami dopravního řešení (důležité a 
nutné je zpomalení provozu nejen v Litni kvůli bezpečnosti zejména dětí). A s tím souvisí aktivi-
ta na poli získávání mimorozpočtových peněz z účelových dotací, evropských dotací, protože, 
ať už si o penězích myslíme cokoli, bez nich to nepůjde. A jako třetí bych viděl veřejnou do-
pravu. Za samozřejmé považuji zachovat stávající stav a ještě ho rozšířit. Je tu prostor pro 
hodinový takt z Třebaně do Všeradic, které jsou poslední na trati v PID. Stranou však nesmí 
zůstat ani škola a školka. Za rok zřejmě nebude místo pro 2 první třídy. Školu lze za mi-
nimálních nákladů rozšířit do budovy učiliště, které tak najde smysluplné využití. A obec se tak 
díky škole stane jaksi mimoděk centrem na mnoho let dopředu. Zapomenout se nesmí ani na 
větší propagaci obce a využití jejího kulturně-historického potenciálu (starý špejchar) a vý-
hodné polohy pro turisty (zapojit se aktivně do vznikající sítě cyklostezek). 

Které oblasti považujete za nejdůležitější? 

Popsal jsem výše 

Jste ochoten se zapojit popř. pomoci obci jakoukoli formou (brigádou, poradenstvím 
atd.) 

Ano, jsem. Už jsem se v minulosti několika brigád zúčastnil. A na rady jsem kadet J 



Co by jste v naší obci vylepšil nebo změnil? 

Asi je to patrné z výše uvedených odpovědí. Po kanalizaci přijdou na řadu cesty a chodníky, s 
tím souvisí vzhled obce. Pak bych zlepšil komunikaci obce. K občanům, firmám. Začít čerpat 
dotace. Propagovat obec. Máme co nabídnout. Na sklonku léta se tu na zámku uskuteční kon-
cert jako pocta operní pěvkyni Jarmile Novotné. To je propagace, kterou mám na mysli. Myslím
si, že dobrým počinem byly naučné stezky. Tak pokračovat v tom a snažit se přitáhnout turisty, 
cyklisty, ať v našich obchodech a hospodách utratí peníze. Marná by nebyla žlutá turistická 
značka z Třebaně Vatinou přes Mramor až do Všeradic, kde je nový pivovar a cesta je to po-
hodlná i pro rodiny s dětmi. A lokálkou zpět. Každý cestující ve vlaku je argumentem proti zru-
šení provozu. Jak už jsem zmínil, Všeradice jsou v PIDu a stálo by za pokus jezdit ve špičce v 
hodinovém taktu v úseku Třebań-Všeradice. Rozhodně se pokusit o lepší využití Kina, Učiliště,
Sokola,... Napadá mě toho mnoho :-) 

Poznámka, co se jinam nevešlo, vzkaz prosím na majl kastanek@hifistodola.cz


