
Jméno a příjmení Antonín Lis
věk 52
Žiji zde více než 20 let
Bydliště Liteň
Povolání živnostník
Půjdete volit? Ano

Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení?
Před 31 lety jsem se přistěhoval s moravy spolu s manželkou a dcerou do Litně.Hledali 

jsme práci,bydlení,nové přátele a to vše se nám zde podařilo najít.
Když jsme se sem přijeli poprvé podívat,hned se nám tu zalíbilo a tak jsme tady dodnes 
zůstali.

Je Liteň něčím výjimečná? Pokud ano, čím?
Ano,Liteň je svým způsobem vyjímečná,je jiná než obce na moravě,ale má své kouzlo 

historie,zvyků,krásnou okolní přírodu a spoustu příjemných lidiček,kteří nám hodně v 
začátcích pomohli,za což všem upřímě děkujeme.

Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?
Nový starosta i zastupitelé by si především měli uvědomit,že svým zvolením jsou také 

povinni pro obec pracovat a věnovat tomu spoustu volného času.
Každý zastupitel by měl mít na starosti určený úsek,za který by zodpovídal a zároveň by o 
tom informoval občany.
Starosta by se měl aktivně podílet na rozvoji obce sháněním finnací,dotací a řízením chodu 
obce,včetně komunikace z občany.

Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)? Ne

Jako starostu upřednostňujete nezáleží na tom

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
Nové vedení by mělo více chodit mezi občany,naslouchat novým 

podnětům,komunikovat,informovat a radit se o celkovém řízení obce ,pomáhat řešit problémy
hned z počátku,motivovat občany ke spolupráci při zvelebování obce,transparentnost a 
zveřejňování účetních transakcí a hlavně dodržovat zákon.

Které oblasti považujete za nejdůležitější?
Výstavba kanazlizace a čističky,Větší propagace obce,Efektivnější hospodaření, 

Cyklostezka, Větší využívání dotací ke zvelebení obce

Jste ochoten/na se zapojit popř. pomoci obci - jakoukoli formou (brigádou, poradenstvím atd.)?
Ano,jako v minulosti velmi rád,ale formu občasné brigády vyžaduji také od starosty a 

zastupitelů obce

Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)?
Vylepšil bych vybudování odpočinkové zony v přírodě pro maminky s kočárky,aby 

nemuseli jezdit po veřejných komunikacích a riskovat tak život svých dětí,že je srazí auto.

Pokud bych mohl něco zmněnit,tak bych otevřel bránu zámeckého parku, právě pro 
maminky s malými dětmi a starší lidi k příjemným procházkám a odpočinku.


