
1.
Půjdete volit? Je to pro Vás důležité? 

.
Ano. ...................................................................................................................
.....................................

2.
Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení? 
Šlo o kompromis mezi našimi představami o poloze a dopravní dostupnosti 
bydliště a finančními možnostmi v době pořizování, který  nám v té době 
přišel přijatelný. Trochu jsme předpokládali, že podobně jako na jiných tratích 
v okolí Prahy, by se mohla dopravní obslužnost Litně zlepšit.

3.
Myslíte si, že je obec Liteň /Běleč/Vlence/Leč něčím výjimečná? (pokud ano, 
čím) 
Jan Čáka v knížce Podbrdskem od městečka k městečku cituje z dopisu 
Josefa Mánesa přítelkyni:
,,Jsem nyní v Litni,... Místo v němž žiji nemá významnějšího půvabu, je však 
středem, kolem kterého je v kruhu malých vzdáleností nesčíslně mnoho 
krásných krajin. Ve větších vzdálenostech, asi tak hodinu cesty, viděl jsem 
krajiny překvapující krásy .....“ Mně nezbývá než s malířem souhlasit. 
Z železničního hlediska je Liteň výjimečná úvraťovým uspořádáním nádraží.
 
...........................................................................................................................
..............................

4.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat? 
Starosta by měl být v podstatě ředitelem obce a současně schopným 
lobbistou ve prospěch obecních zájmů. Je samozřejmě důležité, aby si na 
obecním úřadě vytvořil spolehlivý a výkonný tým pracovníků. Činnost 
zastupitelů si vzhledem k tomu, že pro svoji funkci mají pouze omezený 
časový prostor, představuji jako jakousi dozorčí radu. Jejich funkcí je dávat 
starostovi podněty pro činnost a schvalovat jeho kroky. Přičemž starosta musí
zastupitelům včas předávat podklady pro jejich rozhodování.  I když někdy je 
přímá osobní diskuze nenahraditelná, mnoho otázek je možné řešit např. v 
emailové diskuzi.
...........................................................................................................................
..............................

5.
Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)?
Ne, nemíním opouštět současné zaměstnání.



...........................................................................................................................

..............................
6.
Upřednostňujete starostu starousedlíka nebo nově přistěhovalého? 
Nemyslím si, že to zda žije člověk v obci od narození, či je přistěhovalý, 
stejně jako třeba zda je katolík či ateista, bílý či Rom ... je nějakým speciálním
předpokladem být starostou. Podstatné je aby měl pro práci starosty 
dostatečné schopnosti a práci se po zvolení plně věnoval.

8.
Kterou oblast z níže uvedených byste považovali za 
nejdůležitější? 
-
Především: 
Dopravu  (častější  intervaly jízd lokálky – v ranní a odpolední špičce interval  
1 hodina) 
a  výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

Uvítal bych i cyklostezku. 


