NA ČEM PRACUJEME?
PRAVIDELNÉ NOVINKY PRO OBČANY
LITNĚ
26. 3. 2018
Zajímá vás, na čem starosta a další zaměstnanci městyse Liteň pracuj
pracují? Co se udělalo a co se
chystá? Pak čtěte další vydání novinek
novinek.
DÁRKOVÉ POUKAZY NA SPORT,
PORT, KULTURU A VZDĚ
VZDĚLÁVÁNÍ

Už víte, kde byste chtěli využít dárkový poukaz na sport, kulturu nebo vzdělávání? Dejte nám
vědět, kontaktujeme dodavatele a zkusíme s ním uzavřít smlouvu. Zároveň na stránkách obce
přibývají organizace, u kterých poukazy můžete
použít. Samotné poukazy si budete moci
vyzvednout na obecním úřadě od začátku
května.Více
Více informací včetně smlouvy pro
dodavatele služeb ke stažení naleznete ZDE na
obecních internetových stránkách.
stránkách
Co jsou liteňské
iteňské dárkové poukazy?
Letos poprvé jsme vyjednali mladistv
ladistvým a seniorům dárkové poukázky ve výši 3x200 korun. Platit
jimi můžete až do listopadu 2018 za sport, kulturu a vzdělávání u spolupracujících organizací či
firem za mimoškolní aktivity dětí nebo volnočasové aktivity seniorů
seniorů.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Poslední zasedání zastupitelstva proběhlo 8.3.
8.3.2018.
2018. Jednalo se o údržbě obce, rozpočtových
opatřeních ve vztahu k dotacím, bezpečnějším provozu v okolí školy a ve Vlencích, schválili jsme
pronájem několika částí areálu bývalého učiliště
učiliště, upravili jsme pravidla pro konání svatebních
obřadů. Schváleny byly dotace z rozpočtu městyse na činnost spolků, nákup a montáž měřičů
rychlosti s evidencí počtu projetých vozidel v ulici Měňanská a ve Vlencích, restaurátorské práce
pr
na soše Svatopluka Čecha a další body
body.. Videozáznam ze zasedání si můžete pustit ZDE. Zápis je
zveřejněn na www.mestysliten.cz.. Příští veřejné zasedání č. 40 se bude konat 5. 4. 2018 od 19h
v Bělči.
OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HRIŠTĚ

Často se nás ptáte na nové dětské hřiště vedle kina. Intenzivně řešíme dokončení oplocení.
oplocení
Nedokončené hřiště
řiště jsme zdědili se špatně postavenou podezdívkou plotu. Podezdívka byla příliš
úzká a na jedné straně o 2cm nižší. Byla postavena široká pouze 15cm místo požadovaných
20cm. Jak víte, v únoru silně mrzlo, tudíž nešlo betonovat. Mrzne i nyní. Podařilo se nám v
druhém březnovém týdnu, kdy mrazy polevily, dobetonovat podezdívku na požadovanou šíři. V
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pondělí 26.3.2018 přijede zhotovitel namontovat oplocení. Potom musíme nalepit stříšky, udělat
terénní úpravy, v dubnu dosít trávu. Nevíme ještě, zda na hřiště pustíme veřejnost před
zapěstováním trávníku. Musí také proběhnout kolaudace. Podle harmonogramu mělo být hřiště
hotové nejpozději 31.7.2017. Děláme nyní maximum pro to, aby si zde již brzy mohly hrát děti.
RYCHLEJŠÍ INTERNET V KNIHOVNĚ

Internetové připojení dnes považuje řada lidí za samozřejmost. Ne všichni ale ho ale mají a jejich
přístup k informacím je tak velmi ztížený. Navýšili jsme proto rychlost internetu v místní
knihovně. V nejbližší době zde bude pro zájemce k dispozici i nový počítač.
ÚDRŽBA MĚSTYSE A OKOLÍ

Byl vyštěrkován prostor kolem lípy na nádraží a vysekána cesta mezi pískovnou a Bělčí. Nechali
jsme na vaši žádost pokácet borovice „v borovičkách“. Prořezali jsme lípy v Nádražní a Měňanské
ulici. Budeme pokračovat ve zdravotním a udržovacím řezu větví v Sadech Sv. Čecha a
v Třebízského sadech (Kaštanka). Budou probíhat i další ozdravné řezy dřevin podle platných
dendrologických posudků. Štěpku, která zůstává po drcení větví, si může každý dle svého uvážení
vzít.
ZVEME VÁS
VELIKONOČNÍ JARMARK V PONDĚLÍ 26.3. OD 16HOD

Přijďte v pondělí 26.3.2018 na velikonoční jarmark do místní sokolovny, Nádražní
144, 16.00-19.00. Od 17 hodin zde proběhne vystoupení učitelů a žáků Naší školy,
účastnit se můžete také uměleckých dílen nebo si koupit něco pro radost.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SOBOTU 14.4.OD 19.30HOD

Zveme Vás na divadelní představení Divadla za
vodou. Na programu je hra Bílá paní. O co jde?
Studenti vyrážejí na letní brigádu jako průvodci na
hrad. Tamní kastelán získal dotaci z EU a tak provádí
svéráznou rekonstrukci služebních budov včetně
noclehárny. V obrazové komnatě, kde jsou studenti
dočasně ubytováni, se začínají dít podivné věci a
manželka kastelána přijíždí z lázní v nejméně
vhodnou dobu. A záhad a nezodpovězených otázek
přibývá. Bude na hradě téct teplá voda? Využije
Ivanka velkorysé nabídky kastelána? Budou evropské peníze využity smysluplně?
Přijďte to zjistit do liteňského kina v sobotu 14.4. v 19:30. Vstupné 80,-Kč, senioři nad 60let a
mládež do 21let mají vstup zdarma.
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CO AKTUÁLNĚ TAKÉ ŘEŠÍME?
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO
O PROVOZU

Opakovaně nás žádáte o zklidnění
klidnění provozu před školou. Tuto věc jsme v zastupitelstvu řešili už
před dvěma lety. Tehdy jsme se usnesli na instalaci radarů do Měňanské ulice. Radar měl mít tzv.
statistiku, tedy schopnost evidovat počet projetých vozidel, jejich rychlost a další statistické
údaje. Tehdy to byla reakce na opakované zamítavé stanovisko Policie ČR a odboru dopravy MU
Beroun k záměru výstavby přechod
přechodu
u pro chodce v tomto místě. Radarem se statistikou jsme
chtěli získat údaje o intenzitě provozu. Bohužel došlo k instalaci
radaru bez funkcionality statistika. Nyní tedy nemáme žádná data,
na něž bychom se při jednání s dotčenými orgány statní správy
mohli odvolat. Proto jsme 8.3.2018 přijali nové usnesení a počet
radarů v Litni zvýšíme. Ten v Měňanské před školou bude mít
statistiku, přibude kamera a přísvit, abychom zaznamenávali
průjezd spolehlivě i po setmění. Navíc bude radar obsahovat nápis POZOR / ŠK
ŠKOLA. Nově bude
radar i v Dlouhé a v obou směrech ve Vlencích. Data, která nasbíráme, použijeme pro nová
jednání s Policií ČR.
R. Přihlédneme i k páteční
ní dopravní nehodě, při níž došlo ke sražení sloupu
veřejného osvětlení.
Rozpracovali jsme i projekt rekons
rekonstrukce
trukce centrální části Litně, do něhož zapracujeme návrhy,
které byly představeny 28.2.2018 na Vernisáži na OÚ.. Práce si můžete kdykoli prohlédnout, visí
vi v
zasedací místnosti. Plánujeme je vystavit na webu a budete se k nim moci vyjádřit v anketě
(stejně jako
o k opravě budovy O
OÚ). Stavební
úpravy jsou během na dlouhou trať a výstavba by
mohla začít nejdříve v roce 2020 (jen
vyjadřovačky
ovačky dotčených orgánů trvají 10 měsíců).

DIGITALIZACE ZNAKU MĚSTYSE

Nechali jsme nafotit historickou kresbu liteňského erbu z roku
1838. Grafici podle fotografie znak překreslili
překreslili, aby ho bylo možné
využívat i elektronicky. Cílem je zlepšit vizuální prezentaci obce
včetně nového sloganu a celkové propagace Litně.
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ODEČET STAVU VODOMĚRŮ

Žádáme všechny odběratele vody, aby provedli samoodečet vodoměru a
nahlásili nám jeho stav. Nahlášení stavu vodoměru můžete provést eemailem na adresu posta@mestysliten.cz
posta@mestysliten.cz, telefonicky na t.č. 311 684 121 a
776 015 589 nebo osobně v úředních hodinách. K samoodečtu připojte
ideálně foto vodoměru.. Na podzim provede kontrolní odečet správce
vodovodu. Děkujeme za spolupráci.
OBECNÍ WEB V NOVÉM

Pracujeme na nové struktuře a grafice obecního webu www.mestysliten.cz.. Cílem je zjednodušit
orientaci na webu pro občany, poskytovat jim informace ve vizuálně atraktivnější a
srozumitelnější formě a přiblížit naše webové
stránky soudobým standardům. Nově na
webu najdete
ete i možnost hlášení závad nebo
ankety, v nichž se budete moci vyjadřovat
k aktuálním otázkám a podílet se tak na dění
v obci. Uživatelé facebooku mají možnost již
nyní hlasovat o vzhledu radnice. Ve fotoalbu
najdete 4 různé varianty pro opravu
oprav radnice
obce
ce Liteň. Zajímají nás vaše názory, proto
prosím přidejte "like" variantě, která se Vám
nejvíce líbí. Materiálové řešení a barvu
omítky budeme řešit později.
SLEDUJTE NAŠI PRÁCI ONLINE

Zajímá vás, jak pokračují práce na rekonstrukci vodárny ve Vlencích, dokončení
okončení dětského hřiště
před kinem, rozšíření základní školy, aukc
aukce na odpady a dalších oblastech?
Sledujte Trello ZDE nebo na
https://www.liten.cz/verejna-zasedani/
zasedani/
S přáním veselých Velikonoc
Filip Kaštánek, starosta

4

