
Odpovědi Zuzany Klemaierové   (24 let, servírka, v Litni žije od roku 2010)  :

Půjdete volit? Je to pro Vás důležité?

Ano, ovšem. V Litni bydlím krátce, takže ještě úplně neznám místní poměry.

Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení? 

Základní faktory pro výběr bydlení byl pro nás fakt, že v Litni je veškerá občanská vybavenost
(škola, školka, pošta, vlak, bus), dále klidné prostředí a milí sousedé.

Myslíte si, že je obec Liteň /Běleč/Vlence/Leč něčím výjimečná? (pokud ano, čím)

Určitě, velká vzácnost je zámek a přilehlý park - bohužel je nepřístupný, což mnoho turistů
bere jako mínus. Dále pak židovský hřbitov, Špejchar, Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily
Novotné.

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

Podle mě by stálo za změnu vše kolem oblasti turistického ruchu. Určitě i samotná kultura
Litně. A stoprocentně by měli naslouchat lidem a to jak starousedlíkům, tak i tzv. náplavkám.

Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)?

Ne.

Upřednostňujete starostu starousedlíka nebo nově přistěhovalého?

Starousedlík  zná  místní  poměry,  nově  přistěhovalý  má  nadhled  a  není  ovlivněný.
Upřednostňuji tedy obojí.

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?

Tato otázka by potřebovala delší čas na přemýšlení.

Kterou oblast z níže uvedených byste považovali za nejdůležitější?

Doprava (častější nebo pravidelné intervaly jízd motoráku nebo autobusu), výstavba kanaliza-
ce a ČOV, efektivnější hospodaření obce s volnými kapacitami a prostory, větší využívání dota-
cí k zvelebení obce, jiné – dětské hřiště, cokoliv pro děti.

Jste ochoten/na se zapojit popř. pomoci obci - jakoukoli formou (brigádou, poraden-
stvím atd.)?

Ano, pokud to bude časově vyhovovat, ráda přiložím ruku ke společnému dílu.

Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)?

Určitě okolí vlakového nádraží, autobusové zastávky, a pro mě jako pro matku shlédávám i
méně vyhovující  dětšké hřiště. I  když chápu, že tam momentálně probíhá výstavba hřiště,
každopádně rozpadlá budova starého Sokola, neexistující  příjezdová cesta a dětšké hřiště
plné odpadků, vajglů, stačil by koš.




