
Jméno a příjmení: Jiří Vodička
věk: 53
Žiji zde: 10-20 let
Bydliště: Liteň
Povolání: softwarový inženýr
Půjdete volit?: ano

Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení?
Hledal jsem v roce 2000 historický objekt v okolí Prahy a ve zdravém prostředí, což

zámek v Litni splňoval skvěle. Mimo to nebyl zámeček "na samotě u lesa", je tu občanská
vybavenost a to byl další velký plus.

Je Liteň něčím výjimečná? Pokud ano, čím?
Určitě bohatou historií. Ale rodina Doubků byla i velkým přínosem pro české národní

obrození a technický pokrok.

Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?
U zastupitelů jednoduše jako Míla Kliment poslední čtyři roky - je za ním viditelná a

hmatatelná hromada udělané práce. Starosta by měl být konečně prokazatelný moderní 
manažer, který se dokáže prosadit v současném světě. (Staré finty už prostě dávno 
nefungují. :-) A měl by být mladší ročník, aby měl dost páry, dovést modernizaci liteňské 
správy do zdárného konce.

Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)?
Bohužel bych se této náročné práci nemohl věnovat na 100% a to je v současném stavu 

naprosto nezbytné. Jako poradce a případně místostarosta jsem ale k dispozici.

Jako starostu upřednostňujete: nezáleží na tom

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
Management výstavby ČOV - tady hrozí při zanedbání byť maličkostí při zúčtování

dotace její odvolání: obec by pak zůstala s dluhem 90 milionů korun. A to by byla doslova
katastrofa.

Které oblasti považujete za nejdůležitější?
Doprava(vhodnější intervaly lokálky nebo autobusu), výstavba kanazlizace a čističky,

efektivnější hospodaření, větší využívání dotací ke zvelebení obce

Jste ochoten/na se zapojit popř. pomoci obci - jakoukoli formou (brigádou, poradenstvím atd.)?
Pracuji už 8 roků v zastupitelstvu. A budu klidně i nadále, bude-li na obci starosta, ve

kterého budu mít důvěru, že to nejen "nějak" zvládne, ale zvládne skutečně na výbornou.

Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)?
Jak se říká: "ryba smrdí od hlavy". Veškerá snaha je marná, když všechno "tak nějak

nejde" a nebo se sice má realizovat, ale skutek utek. Proto veškeré mé ambice vkládám do 
obsazení vedení radnice mladými, dynamickými a přesto již zkušenými lidmi, kteří mají 
skutečný zájem zlepšit fungování obce. Pak to bude jistě radost, chodit na obec s různými
nápady!

Poznámka, co se jinam nevešlo, vzkaz:
Doufám, že to většina lidí v obci vidí stejně jako já: náš život není mezi čtyřmi zdmi



našeho obydlí a maximálně k plotu naší zahrádky. Není důvod, abychom nemohli mít i
veřejnou část ve stejném bezvadném pořádku, jaký máme doma.
A mimo to: veřejnou správu si platíme ze svého, z našich daní. A za naše tvrdě vydřené
finance si zasloužíme jen tu nejvyšší kvalitu!


