
Obyvatelé Litně, Bělče a Leče využili v sobotu 12. května 
možnosti zbavit se  velkoobjemového odpadu v mnohem 
větší míře, než tomu bylo dříve.  

PRAVIDELNÉ NOVINKY PRO OBČANY LITNĚ   

Zájem o sběr velkoobjemového odpadu 
předčil naše očekávání. Děkujeme! 

Slovo starosty 
 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 původně jsem nosil v hlavě úvahu na 
téma současného sucha a s ním související 
pozemkové úpravy, která v současnosti 
probíhá na území Bělče a která má umožnit 
všem majitelům přístup na své pozemky. 
Jejím dalším významným cílem je zabránit 
postupující erozi krajiny a umístit do krajiny 
zpátky remízky, stromy a meze, zkrátka 
rozdělit krajinu a extra velké lány polí 
(největší v EU) přirozenými bariérami, které 
umožní zadržení vody v krajině a zabrání 
jejímu superrychlému odtečení do moře. 
 V této souvislosti jsem si uvědomil, že 
pro uskutečnění tohoto cíle je nejdůležitější 
vůle se dohodnout. V případě pozemkových 
úprav je nutná dohoda vlastníků pozemků s 
úředníky, kteří mají za úkol tuto úpravu 
provést. Je nutná rozumná asistence obcí 
jako správců na té nejnižší úrovni. Obávám 
se, že se v našem případě nepodaří 
revitalizovat potoky a prodloužit je na jejich 
původní délku, že se nám nepodaří prosadit 
rozčlenění krajiny s výsadbou stromů a 
křovin, jak je ve zdravé krajině normální. 
Budeme se o to snažit a budeme prosazovat 
revitalizace zaniklých vodních ploch. 
 Vůle dohodnout se a akceptovat 
druhé se týká i sousedských sporů související 
se sekáním trávy či řezáním dřeva. Byl bych 
velmi rád, kdyby každý z Vás vždy rozumně 
zvážil, kdy je ten nejvhodnější čas pro 
nastartování sekačky nebo pily. Já naprosto 
chápu potřebu nařezat dřevo nebo posekat 
zahradu. Nemělo by se tak ale stávat před 
osmou ráno a po dvacáté hodině, nebo jen 
ve výjimečných případech, a nemělo by to 
být pravidlem. Pokud se nebudeme 
respektovat navzájem, budeme muset 
přistoupit k vyhláškám, které nám naši 
oblíbenou činnost omezí. A to nikdo z nás 
nechce. 
 Minule jsem Vám přál krásné jarní 
dny. Krásné jsou, možná až moc. Proto nám 
popřeji rozumné 
množství 

KVĚTEN 2018 

Pokračování na straně 3 

Sběr velkoobjemového odpadu v Bělči. 

Filip Kaštánek, starosta 

Výskyt spalniček ve Středočeském kraji 

Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje se na náš úřad 
obrátila s žádostí informovat občany o opatřeních souvisejících s 
onemocněním spalniček, které se v poslední době vyskytují po celé 
České republice ve zvýšené míře. Ve Středočeském kraji bylo podle 
údajů KHS od začátku roku 2018 do 18. května potvrzeno celkem 20 
případů spalniček.  

 Namísto dvou kontejnerů, 
které stačily pro sběr odpadu v 
předcházejících letech, se na 
sběrných místech nashromáždil 
odpad, který nakonec zaplnil 
kontejnerů šest. To je výborná 
zpráva, protože usilujeme o to, 
aby v okolí našich obcí nevznikaly 
divoké skládky. Svoz odpadu se 
ale z tohoto důvodu prodloužil do 
pondělí, kdy jsme doobjednali 

čtyři kontejnery. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem 
občanům, kteří využívají výhradně 
organizovaný způsob likvidace 
odpadů a zabraňují tak 
znečišťování naší překrásné 
krajiny. Zvýšeného zájmu jsme si 
vědomi, a proto při příštím sběru 
objednáme dostatečné množství 
kontejnerů, abychom odvezli celý 
odpad v plánovaném čase. 

Výskyt spalniček ve Středočeském kraji 
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Liteňští příznivci geocachingu 
opravili hřiště podél naučné stezky  

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA 

Ve čtvrtek 10. května 2018 se 
zastupitelé sešli na veřejném 
zasedání po delší době ve větším 
počtu, než který je potřebný pro 
usnášeníschopnost (5 zastupitelů). 
 Pan starosta na začátku 
přivítal projektantku Ing. arch. 
Kamilu Šindelářovou, která 
přítomným představila projekt 
komunitního a sportovního zázemí 
v Bělči, upozornila na nutnost 
primárně dořešit funkční náplň 
budovy, zmínila fakta, kterým je 
nutno věnovat pozornost a 
zodpověděla dotazy.  
 Dále pak starosta Kaštánek 
krátce informoval přítomné o 

opravě střechy a zateplení budovy 
úřadu městyse, opravě chodníků, 
osvětlení v Bělči a v Litni, přislíbené 
opravě poničené cesty v Leči, 
aktuálním stavu projektu dětského 
hřiště a o posílení vrtů a nové 
technologii ve vodárně ve Vlencích. 
 Vzhledem k prázdninové 
pauze se v jednom z prvních bodů 
odhlasovala změna v termínech 
konání podzimních veřejných 
zasedání, která nově budou 6. září, 
20. září a 4. října 2018. Po kratší 
diskusi byla dále odsouhlasena 
údržba zeleně externí firmou, která 
v následujících týdnech vyřeže 
náletové dřeviny, prořeže stávající, 

uklidí staré odumřelé, zlikviduje 
výřez a poseká trávu na 
příjezdových komunikacích do 
obce.   
 Na zasedání byl vybrán 
zhotovitel projektové dokumentace 
na rozšíření základní školy do 
prostor bývalého učiliště (začít 
stavět by se mohlo na začátku roku 
2019, dle posledních informací by 
Litni měl být umožněn přesun 
financí přislíbených MF ČR a byla 
přislíbena dotace od 
Středočeského kraje ve výši 6 mil. 
Kč) a přítomní byli seznámeni s 
aktuální situací týkající se oprav 
  

 

Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních 

nemocnic. Jednalo se o 3 děti do 4 let a 17 dospělých. 

Žádné z dětí nebylo očkováno, z dospělých 3 nebyli 

očkováni, ve 2 případech nebylo možno údaje o 

očkování zjistit. Byť v současné době jde o pouhý 

zvýšený výskyt onemocnění spalničkami, je nutné již 

nyní přijmout veškerá vhodná opatření, kterými by bylo 

možno zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění. 

 Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové 

onemocnění, které se velmi snadno šíří vzdušnou 

cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest 

dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. Následně 

vzniká vyrážka, začínající za krkem a šíří se po celém 

těle, objeví se i červené skvrny na sliznici tváří v ústech.  

  Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, 

vyhledejte svého obvodního lékaře, nebo navštivte 

lékařskou pohotovostní službu. Inkubační doba obvykle 

trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před 

začátkem počátečních příznaků onemocnění a končí do 

čtyř dnů po vzniku vyrážky.   

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

žádá obyvatele, aby dodržovali obecná preventivní 

hygienická opatření. Bližší informace o tomto 

onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních 

jsou uvedena na webových stránkách KHS 

Středočeského kraje http://khsstc.cz pod SPALNIČKY.  

Pokračování  na straně 3 

Pokračování ze strany 1 

O tom, že geocaching není jen moderní hra na 
schovávanou, nás přesvědčili v sobotu 28. dubna 
liteňští příznivci geocachingu, kteří opravili dřevěné 
herní prvky na dvou lesních dětských hřištích podél 
Naučné stezky Liteň.  
 “Opravili jsme a natřeli hřiště u vodárny pod 
Mramorem, na dětské hřišti u obory s daňky jsme 
přišroubovali uvolněná prkna a při přesunu sbírali odpadky 
podél naučné stezky,”  hlásí Pavel Dyntera, geocacher a 
organizátor akce 1. Liteňské CITO, což je zkratka anglického 
označení „Cache In Trash Out“ pro setkání geocacherů za 
účelem zvelebení vymezeného území.  Geocacherům 
děkujeme a zveme všechny na naši naučnou stezku! 

Opravený herní prvek na hřišti pod Mramorem. 

Výskyt spalniček ve Středočeském kraji 



Filip Kaštánek, starosta 

Zprovoznění dětského hřiště u kina  se blíží 
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místních komunikací a o stavu  
výběru dodavatele na vypracování 
projektové dokumentace na opravu 
hasičského domku v Bělči.   
 Pan starosta Kaštánek byl 
pověřen uzavřením smluv o prodeji 
pozemku a o pronájmu nebytových 
prostor a dále uzavřením dohody o 
ukončení smlouvy s panem Tůmou, 
protože těžba písku byla ukončena a 
lom je uzavřen. V dalších bodech byla 

opět zamítnuta žádost o odprodej 
pozemku z důvodu, že se jedná o 
cestu a obec má dlouhodobě zájem 
cesty převádět do svého vlastnictví, 
zastupitelé udělili souhlas s Místním 
akčním plánem vzdělávání a vzali na 
vědomí prázdninový provoz školky 
(bude otevřena od 2. 7.—13. 7. 2018 
a 27.8.—31. 8. 2018; nový školní rok 
bude zahájen 3. září 2018). Na konci 
zasedání byl schválen záměr 
pronájmu nebytových prostor 

(uvolněný prostor po květinářství) a 
návrh záměru výpůjčky nebytových 
prostor v suterénu budovy č.p. 401 
Domečku Hořovice. V přidaných 
bodech pak zastupitelé odsouhlasili 
omezení pravomoci ředitele Ateliéru 
Svatopluk o.p.s. pana Jana Jíchy a 
podání žádosti o dotaci na 
financování hřiště v Bělči z fondu 
Středočeského kraje. 

Dalo by se říci, že je to evergreen 
liteňských rozhovorů. U někoho 
budí vášně, jiní jen rezignovaně 
kroutí hlavou. Já patřím k té druhé 
skupině. To však neznamená, že 
bychom situaci neřešili. Protože 
dotazy na téma hřiště dostáváme 
denně, najdete v tomto článku 
stručné shrnutí současného stavu. 

 Jak už jsem vysvětloval v 
obecním zpravodaji, tak v Našich 
novinách, hřiště jsem takto zdědil. 
Hřiště není správně postaveno, 
nejsou na něm dodrženy 
bezpečnostní odstupy, nejde otevírat 
branka, plot na severní straně je 
utopený pod úrovní terénu. Problém 
tkví v tom, že jedna firma postavila 
hřiště, ale nevěděla, kde bude 
oplocení. Druhá firma postavila 
podezdívku a třetí na ni 

namontovala plot, aniž by kdokoli 
znal souvislosti. Nevhodnost volby tří 
dodavatelů je pro tak malou zakázku 
zřejmá. Při montáži oplocení se 
objevil první problém, a tím byla 
příliš úzká podezdívka. Nechali jsme 
podezdívku dobetonovat a 
namontovat oplocení. Po montáži se 
ukázalo, že je hřiště příliš malé a 
nevejde se do něj pískoviště s 
patřičným odstupem. Navíc výškově 
bylo oplocení buď špatně zadáno, 
nebo byla postavena příliš nízká 
podezdívka.  Proto jsem v dubnu 
okamžitě oslovil pětici firem 
zabývajících stavbou dětských hřišť. 
Všechny opravu hřiště odmítly  
s poukazem na velké množství 
nasmlouvané práce. Obrátil jsem se 
proto na brněnskou firmu, která 
hřiště stavěla. Hřiště si přijeli 
prohlédnout a ocenili dokončovací 

práce na téměř 100.000,- Kč. Práci 
jsme objednali a 28. května přijedou 
udělat chybějící podezdívku. Dva 
týdny počkáme na vyzrání betonu a 
firma mezitím vyrobí chybějící části 
oplocení a poté hřiště dokončí a  
vydají certifikát osvědčující splnění 
všech zákonných norem. Úplné 
dokončení předpokládáme přibližně 
v polovině června, do té doby se 
přitom hřiště nesmí používat. Na 
plot jsme proto umístili upozornění 
se zákazem vstupu. Hřiště 
necháváme zarostlé záměrně, aby 
touha porušit zákaz vstupu byla co 
možná nejmenší. Děláme maximum 
pro to, aby hřiště bylo v provozu co 
nejdříve, uvolnili jsme na jeho 
dostavbu nejdříve přibližně 50 tisíc 
na oplocení a nyní 100 tisíc na 
dokončení. Děkuji za vaši trpělivost! 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA 

Hana Lukešová, zastupitelka 

Pokračování ze strany 2 



Koncert Sboru mysliveckých trubačů v zámeckém parku. FOTO: Jindřich Kolář 
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Liteňské hornové dny nadchly diváky i účinkující 

Za krásného počasí v posledním dubnovém víkendu konaly Liteňské 
hornové dny. Organizátor přehlídky Jindřich Kolář, hornista České 
filharmonie, pedagog plzeňské konzervatoře a obyvatel Litně věří, že 
vzhledem k velké spokojenosti účinkujících i posluchačů, bude možné 
založit v Litni novou hudební tradici – i díky podpoře neziskovou 
organizací Zámek Liteň a městyse Liteň. 

Pro zvýšení bezpečnosti našich občanů 
a zejména dětí byl 20. května 
nainstalován radar s výstrahou 
ZPOMAL – CHODCI i ve Vlencích na 
příjezdové cestě od Karlštejna. 
 Zastupitelstvo o tomto opatření 
rozhodlo v reakci na to, že auta na 
tomto místě sjíždějí do našeho městyse 
z kopce a jen málokteré jede rychlostí 
pod 70 km/h. Vhledem k tomu, že je 
tato relativně úzká silnice jedinou 
spojovací trasa z Vlenců do Litně, je 
obzvláště pro děti bezpečnější, když 
řidiče na jejich vysokou rychlost včas 
upozorníme. V opačném směru bude 
radar osazen v nejbližší době. 
 Zároveň proběhla výměna radaru 
v Měňanské ulici. Radar je vybaven 
kamerou s přísvitem pro noční záznam 
a upozorněním na blízkost školy a 
zvýšeného pohybu dětí. Radar umí 
zaznamenat množství a rychlost 
projíždějících automobilů. Data o 
provozu chceme využít jako podklad 
pro jednání s Policií ČR a dotčenými 
orgány státní správy při regulaci 
provozu v okolí základní školy. 
 Pro příznivce techniky přidáváme 
ještě popis funkce. Radar zachytí 
vozidlo a začne přeměřování rychlosti. 
Při rychlosti nad 30km/h se displej 
rozsvítí a zobrazí rychlost. Pokud je 
rychlost nad 50km/h, číslice bliká a svítí 
červeně. Při zpomalení pod 50km/h se 
číslice přepnou na žlutou barvu a nápis 
přestane blikat. Při rychlosti 100 km/h 
a více je zobrazena rychlost 99 km/h. 
Zároveň je při rychlosti nad 50km/h 
aktivována kamera a bílé světlo 
přísvitu. 

Socha Svatopluka Čecha v novém 

NAPSALI JSTE NÁM 

Hlučné přístroje používejme ohleduplně 

S příchodem zahrádkářské sezóny se objevují dotazy 
na protihlukovou vyhlášku, která by zakazovala 
používání hlušných přístrojů, jako jsou sekačky trávy, 
krovinořezy či pily, v ranních a večerních hodinách či 
ve svátečních dnech vůbec.  

 „Takovou vyhlášku jsme nepřijali, protože 
bychom jen těžko zajistili její vymáhání, jak ukazují 
případy obcí, které ji zavedly. Volíme raději cestu 
zdravého úsudku a chtěli bychom naše obyvatele 

poprosit, aby k sobě byli ohleduplní," odpovídá 
starosta Filip Kaštánek. 

  Používání hlučných přístrojů by nemělo začít 
před osmou hodinou ranní ve všední dny, o víkendech 
a svátcích před devátou hodinou, a mělo by skončit 
před 19. hodinou večerní. O víkendech a svátcích by se 
měla ctít doba kolem poledne, přičemž při posuzování 
hluku hraje roli délka a intenzita, není ohleduplné 
používat hlučné nástroje často a dlouho. Pokud hlučné 
přístroje potřebujete používat často a dlouho, 
domluvte se se sousedy.  

Nový radar ve Vlencích 

Socha básníka a prozaika Svatopluka Čecha ve stejnojmenných 
sadech před kostelem pořádně prokoukla.        

 Oblíbená „prolejzačka“ mnoha generací Liteňáků vypadá zase 
tak, jako když byla v roce 1938 slavnostně odhalena. A to je jen 
začátek úpravy Sadů Svatopluka Čecha a celé oblasti od obecního 
úřadu, obchodního domu až ke kostelu, kde je socha Svatopluka Čecha 
výrazným prvkem.  V předsálí našeho kina si můžete i nadále 
prohlédnout celkem 13 velice inovativních a zajímavých návrhů na 
vyřešení této oblasti, které vytvořili studenti. I když budeme moci se 
stavebními úpravami začít až po získání všech úředních povoleních 
odhadem v roce 2020, už nyní můžeme jako občané Litně  rozhodovat, 
která varianta nové podoby centra se nám líbí více a která méně. 
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Z NAŠÍ HISTORIE: Mezi prvními oběťmi heydrichiády byl odbojář 
Josef Kusý z Bělče  

Jediný úspěšný atentát na vysokého nacistického 

představitele se odehrál před 76 lety na českém 

území: 27. května 1942 napadli zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha 

parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro 

tento úkol speciálně vycvičeni v Anglii. Většině se 

určitě vybaví název operace Anthropoid a 

samotný atentát v zatáčce u Bulovky v Praze-

Libni, při kterém se Jozefu Gabčíkovi zasekl 

samopal a Heydricha smrtelně zranila až bomba 

hozená Janem Kubišem. Málokdo však ví o 

osudech dalších výsadkových skupin cvičených v 

Anglii na boj proti nacistům. Dohromady jich bylo 

38 a Josef Kusý z Bělče pomáhal parašutistovi 

Arnoštu Mikšovi z jedné z nich, ze skupiny Zinc,  

za což zaplatil  životem v prvních dnech 

heydrichiády. 

 V tomto článku vám přiblížíme poněkud 

zamotanou historii jeho hrdinského činu. Přibližně 35 

kilometrů od Bělče byly 27. a 28. dubna 1942  

v Požárech u Křivoklátu vysazeny tři paraskupiny  

s krycími názvy Bioscop, Bivouac a Steel. První dvě měly 

provádět sabotážní a destrukční akce na Moravě, mimo 

jiné v oblasti vsetínské zbrojovky či vyřadit z provozu 

teplárnu a elektrárnu v Brně na Špitálce. Úkolem 

skupiny Steel, v níž byl jediný radiotelegrafista, bylo 

dopravit českému odboji radiostanici, která by 

umožnila spojení s Londýnem. Po seskoku ukryly 

skupiny materiál a zbraně do přilehlého lesíka a pole a 

vypravily se na adresy, které dostaly z Londýna. Jenže 

již 30. dubna byla mělce zakopaná radiostanice v poli 

vyvláčena a nález byl po určitém váhání  oznámen 

křivoklátským četníkům (majitel pole se obával, jestli se 

nejedná o provokaci). Ti po prohlídce místa informovali 

gestapo v Kladně, které nařídilo místo nepřetržitě 

střežit. 

 V této chvíli se dostává na scénu Josef Kusý, který 

poskytl v Bělči ubytování Arnoštu Mikšovi, členu 

skupiny Zink, jenž dostal za úkol radiostanici 

vyzvednout. Josefu Kusému bylo v té době 35 let, byl 

zedníkem a bydlel v Bělči č.p. 60 se svou ženou 

Růženou a synem Josefem. Angažoval se v odboji a 

parašutistu Mikše ubytoval na žádost přítele Josefa 

Minaříka z Haloun. Osmadvacetiletý parašutista Mikš 

pocházel z Janova u Rakovníka a vypuknutí války odešel 

do Francie a poté do Británie, kde v srpnu 1941 

prodělal kurzy útočného boje, výsadkového výcviku a 

průmyslové sabotáže. Úkolem jeho skupiny bylo 

organizovat a řídit činnost dalších sabotážních výsadků 

v oblasti Moravy a předat domácímu odboji a skupině 

Silver A tři milióny korun na její odbojovou činnost. 

Omylem však byla vysazena 28. března 1938 až v 

Gbelech na Slovensku, a proto se před přechodem 

hranice s protektorátem rozdělila — Arnošt Mikš měl 

odjet s teprve jednadvacetiletým slovenským kolegou 

Viliamem Gerikem do Prahy, velitel skupiny Oldřich 

Pechal se pokusil o přechod hranice sám. Po přestřelce 

s německými celníky se skrýval na Hodonínsku, kde byl 

na základě udání zatčen, poté mučen a nakonec 

popraven 22. září 1942 v koncentračním táboře 

Mauthausen.  Vraťme se ale k Arnoštu Mikšovi, 

kterému se podařilo i s kolegou Gerikem dostat se až 

do Prahy, kde si opatřil s pomocí bratra Antonína 

falešné protektorátní doklady a byl pověřen velitelem 

skupiny Out Distance Adolfem Opálkou vyzvednout 

radiostanici zakopanou u Požárů. Už se nedozvíme, 

proč se pro ni vydal společně s Josefem Kusým, a nikoliv 

se svým kolegou ze skupiny Zink Gerikem. Možná tušil, 

že na něj není spolehnutí, což se později potvrdilo. 

Gerik začal v Praze spolupracovat s gestapem, kterému 

poskytl informace o složení skupiny Zinc a Out Distance, 

prozradil také úkryt vysílacích stanic na Slovensku a 

později identifikoval těla svým mrtvých kolegů-

parašutistů. 

 Arnošt Mikš se tedy vydal pro radiostanici s 

Josefem Kusým a v Požárech na ně čekalo nepříjemné 

překvapení — na místě hlídkovali křivoklátští četníci 

praporčík Václav Komínek, a strážmistr František 

Ometák.  Je kolem desáté hodiny večer, když četnická 

hlídka na rozhraní pole Mečná a lesní lokality  

 
Arnošt Mikš Josef Kusý 
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V jedličkách zaslechne zapraskání větviček z lesa. Zbystří 

pozornost a nedaleko ve svitu měsíce spatří v lesním 

průseku vykáceném kvůli elektrickému vedení dvě 

postavy, pomalu a opatrně plížící se směrem k poli. 

Četnická hlídka přiběhne blíž, zbraně si připraví k 

výstřelu a zvolá: "Stůj, kdo tam, ruce vzhůru!"  

 Parašutista Arnošt Mikš drží v kapse kabátu 

odjištěnou pistoli a zvedá pouze levou ruku. Josef Kusý 

zvedá obě ruce. Mikš odvětí: "Vždyť už máme" a tasí 

pistoli přesně tak, jak jej učili v kurzu útočného boje. 

První ranou zasahuje strážmistra Ometáka, který ještě 

odvrávorá k poli, tam padne na záda a svému těžkému 

zranění na místě podlehne. Mikš pak zamíří na 

praporčíka Komínka a vystřelí současně s ním. Komínek 

je zasažen do boku a jeho střela zasahuje Mikše. Ten 

padne na zem a vědom si toho, že je jeho zranění velmi 

vážné, zavolá na svého kolegu: "Josefe utíkej, já už se k 

vám nevrátím." Josef Kusý poslechne a podaří se mu 

uprchnout, přičemž v lesíku odhazuje svoji pistoli. Ležící 

Mikš si dává pistoli k pravému spánku a vystřelí. Volí 

raději smrt, než aby se nechal zajmout gestapem. To 

přijíždí na místo ráno a s sebou přiváží zrádce a Mikšova 

kolegu Viliama Gerika, který bývalého kamaráda na 

místě identifikuje. Gestapa nalézá v jeho kabátě 

zápisník, v němž je i jméno Josefa Kusého, kterého 2. 

května doma v Bělči zatknou četníci z Litně. 

 O jeho dalším osudu informuje zpráva ČTK: Praha, 

31. května. Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 

31. května 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:  

1. Kusý Josef, narozený 17. února 1909, bytem v Bělči. 

Zpráva uvádí dalších šestnáct jmen, včetně dvou bratrů 

Arnošta Mikše, a odůvodnění: “Odsouzení poskytovali 

vědomě úkryt osobám policejně nehlášeným, které mají 

účast na činech nepřátelských Říši, anebo se policejně 

nehlásily po nařízení zastupujícího říšského protektora 

ze dne 27. května 1942, anebo vyzývaly ve veřejnosti  

 

 

k podporování atentátu a atentát schvalovaly, anebo 

rušily veřejný pořádek a bezpečnost a pracovní mír, 

anebo je ohrožovaly. Rozsudek byl vykonán 31. května 

1942. Jmění odsouzených bylo zabaveno.” 

 Hrdinství Josefa Kusého připomíná jeho jméno 

vyryté na pomníku obětem první a druhé světové války 

v Bělči. V roce 2008 uspořádalo sdružení občanů Bělče a 

T.J. Sokol Liteň cyklistický memoriál Josefa Kusého a 

Arnošta Mikše na trase jejich cesty z Bělče do Požárů, k 

lesnímu pomníčku Arnošta Mikše, na němž je uvedeno: 

„Ukrytý ve stínu lesa, ale neskrytý před vzpomínkou…“  

 Pokud byste měli o Josefu Kusém jakékoli 

informace, budeme vděčni, pokud se o ně s námi 

podělíte na mestys.liten@seznam.cz.  TIP NA VÝLET: Vrch Bacín 

Vrch Bacín je napohled nenápadný, 

ale o to zajímavější kopec. Je to 

totiž velice mystické místo.   

 Přitom z centra Vinařic tam 

jste po polňačce během několika 

minut. Od nás z Litně to je přibližně 

4,5 kilometru. Pěšky přibližně 

hodinu tam a stejně tolik zpět – 

výlet na jedno nedělní odpoledne.  

Na vrcholu kopce je malé jezírko, 

puklina ve skále a různé zbytky 

starého osídlení. Archeologové našli 

v 80. letech minulého století  při 

průzkumu skalní trhliny, kterou lidé 

od pradávna zjevně záměrně 

rozšiřovali, stovky předmětů a 

koster, které dokládají, že tu lidé 

prováděli náboženské rituály po 

neuvěřitelně dlouhou dobu deseti 

tisíc roků. Takových míst, která by 

tak silně působila na stovky generací 

našich předků není mnoho. A kdo ví, 

možná budete mít na vrcholu Bacína 

ten zvláštní pocit i vy.  

Jiří Vodička, zastupitel 
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Blíží se splatnost poplatku za odpad  
O víkendu 2. a 3. června se  vydá 
průvod Karla IV. s korunovačními 
klenoty z Prahy na Karlštejn. Letošní 
12. ročník Královského průvodu se 
ponese v duchu oslav výročí 670 let 
od založení Nového Města 
pražského, Pražské univerzity a 
počátek stavby hradu Karlštejna.  
 V této souvislosti si dovolujeme 
připomenout, že i náš liteňský kostel sv. 
Pavla a Petra sahá do časů císaře Karla 
IV., který jej prý dal postaviti z materiálu 
pozůstalého při stavbě hradu Karlštejna.  
 Královský průvod vyjede ve vší 
slávě v sobotu dne 2. června z Radotína. 
Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, 
vždy vznešený a Český král, se svou chotí 
královnou Alžbětou Pomořanskou, s 
rytíři, jezdci a dalšími příslušníky 
královského dvora se budou ubírati přes 
Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, 
kde přenocuje na louce pod zámkem. Na 
nádvoří zámku se od 21 hodin na jeho 
počest odehraje muzikál Noc na 
Karlštejně.  
 V neděli 3. června se Královský 
průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, 
Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na 
Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže 
společně s poselstvem vévody Štěpána II. 
slavnostně uložil korunovační klenoty.  
 Více o programu a trase obou 
průvodů na www.pruvodkarlaiv.cz. 

Průvod Karla IV. a bavorské 
poselstvo dorazí na Karlštejn  

Odečet stavu vodoměrů 

Žádáme všechny odběratele vody, aby 
provedli samoodečet vodoměru a nahlásili 
nám jeho stav buď e-mailem na adresu 
posta@mestysliten.cz (ideálně s přiloženou 
fotografií vodoměru), nebo osobně v 
úředních hodinách. Na podzim provede 
kontrolní odečet správce. 

Dovolujeme si upozornit na blížící se splatnost poplatku za 
komunální odpad pro rok 2018. Povinnost uhradit poplatek vzniká 
1. 1. příslušného roku. Nejzazší termín úhrady pro letošní rok je 
datum  30. června 2018.  
 Poplatek je místní daní a podle vyhlášky z roku 2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ho musí uhradit každá 
fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem v obci. Obec přispívá 
na každého poplatníka stejnou částkou, což znamená, že občané platí 
polovinu skutečných nákladů na nakládání s komunálním odpadem 
(směsného i tříděného).  
 Poplatek činí na osobu 690 Kč, poplatek za chatu s č. ev. je 
250 Kč za nemovitost a hradí se převodem na účet městysu: 
0156884703/0300, konstatní symbol (KS) je 0308, variabilní symbol 
(VS) je číslo popisné, či evidenční/parcelní číslo nemovitosti. 

 
AQUACONSULT,  s.r.o., Černošice 

nabízí tyto pracovní pozice: 

OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

DOBŘICHOVICE 

8 hodin denně, pondělí až pátek. 

Požadujeme spolehlivost, technickou 

zdatnost, samostatnost, 

zodpovědnost, manuální zručnost, 

dobrou fyzickou kondici (i důchodce). 

Zaučíme. 

MONTÉR / MONTÉRKA VODOVODŮ A 

KANALIZACÍ 

Plný pracovní úvazek. Odborné 

vyučení (např. instalatér, zámečník, 

topenář, svářeč aj.), spolehlivost, 

pracovitost, bezúhonnost, řidičský 

průkaz. Zaučíme. 

TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA 

Absolvent Ústavu technologie vody 

VŠCHT, FAST-vodní hospodářství a 

příbuzné obory. Řidičský průkaz 

nutný. 

NABÍZÍME 

Dobré platové podmínky + 

zaměstnanecké výhody stabilní 

společnosti (25 let na trhu). Příjemný 

pracovní kolektiv. Nástup možný 

ihned.  

V případě zájmu pošlete CV na 

vlcek@aquaconsult.cz či volejte  

na číslo 251 642 213. 

Městys Liteň hledá stavební 

firmu, která opraví schody a 

fasádu fary.  

Zájemcům poskytneme podrobnosti 

na emailu starosta@mestysliten.cz 

Pracovní příležitosti 

Pokud máte zájem o zveřejnění informací, nabízíme vám možnost 
tak učinit v obecním zpravodaji Liteňské zrcadlo, abychom ušetřili 
finance a nemuseli přikupovat další strany v Našich novinách. 
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