
V tomto čísle „Katusického zpravodaje“ bychom 
Vás rádi seznámili s okolím Katusic, které mělo 
bezprostřední vliv na osídlení v této oblasti.
V  příštím  vydání  bude  podrobně  napsáno  
o samotné historii Katusic.
Podle vykopávek a dalších výzkumů je potvrzeno 
osídlení naší oblasti před 4. - 6. tis. lety př.n.l.  
Toto dokazují vykopávky na Hrádku vzdáleném  
od Katusic asi 2 km. Vykopávky prováděli Jan 
Konopas ze Sudoměře a kněz a archeolog páter 
Václav Krolmus z Březinky.
Při osidlování měly význam kopce, vrchy na kterých 
byly umístěny tvrze, hrady, kaple, obětiště, a které 
měly i strategický, později komunikační význam.  
Na těchto místech vznikaly i určité pověsti a báje.

V okolí Katusic to jsou:
- Velký Bezděz – 603,3 m.n.m., 
- Malý Bezděz – 575,1 m.n.m.
- Bezvel u Katusic – 339,5 m.n.m.
- Komošín u Březovic – 348 m.n.m., větrný mlýn, 
lom
- Vrátenská hora – 503,1 m.n.m.
- Klučkova Hora u Bezdědic – 351 m.n.m., kostel, 
vesnice
- Horka u Bělé – Březinky – 305,8 m.n.m., roztroušené 
zkameněliny
- Hrádek u Sudoměře a Skalska

Hrubou Bělou jmenuje páter Václav Krolmus 
také Nový Bes-des. Chce vysvětlit jméno Bezděz  

a vypráví: Pohané prý nemilou a bouřlivou povětrnost 
na horách zosobňovali pod jménem Besa čili Biesa 
a Ďasa čili Děsa Černoboha, kteří na těchto kopcích 
pobývali a proto prý na Boleslavsku mnohé vrchy 
tato jména nesou. Tak vzniklo jméno Bez děs (vyšší 
kopec Bez nižší Děs). 
Podobně vykládá Bezvel u Katusic, jako sídlo velkého 
zlého ducha. Bes-vel a je to prý hora „velestrašná“, 
kde se krvavé oběti zvířecí a lidské přinášely Bes-
velovi.
Nebo Bezdědice (Klein Bösig) byly prý sídlem 
pohanských zlejdušků. Podobně Bezno utvořeno je 
z Běsna.

Bezvel
340 m.n.m. kopec porostlý borovým lesem. Složení 
horniny – pískovec různé barvy, různé zrnitosti  
a hrubosti. Na povrchu rozmetané kameny. Největší 
tři jsou z tvrdého velkozrnného pískovce. Na všechny 
tři skály, když se podíváme s určité strany (úhlu) mají 
příšernou podobnost lidského obličeje. První na straně 
ke Katusicům je největší, lidé ji říkají „baba“. Druhá, 
asi v polovině vrcholu ke straně západní jmenuje se 
zkamenělá „panna“ a třetí skála na menším vršku 
Bezvele je „čertova stopa“.V ústním podání dle Jana 
Evangelisty Konopase o Bezvelu je tato pověst:
“Za dávných časů byla větší část území lesem 
porostlá. Na vrcholcích kopců se stavěly hrady, tvrze, 
byly tam obětiště, scházeli se tam členové rodu.  
Na Bezveli prý bydlela stará ošklivá čarodějnice 
„baba“ v opuštěném hradě, která u sebe držela 
krásnou panu „princeznu“. Mladý rytíř přestrojen  
za pasáka pásl stádo ovcí na „Horce“ dnes u Plužné 
chtěl princeznu osvobodit. Sešel se tam s čertem 
Běsem, tomu se upsal a společně se radili, jak 
krásnou princeznu osvobodit. Běs měl odnést babu 
do pekla, trochu zaspal, zazmatkoval, mezi tím 
odváděl princ princeznu. Baba uplatnila svoji moc, 
švihla s proutkem a vše zkamenělo. Čert také uplatnil 
svá kouzla, zlostně dupnul do skály a noha se tam 
zabořila a stopa zůstala do dneška. Rytíř hledě 
k Bezvelu zda pannu spatří, zkameněl i se stádem 
ovcí, zkameněla i bába mocí čerta Běsa. Zkamenělá 
princezna hledí k východu a čeká na vysvobození.“
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Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly hornina, která se 
tam vyskytuje je pískovec. Je zajímavé , že je různé 
barvy a různé zrnitosti. Těžily se tam různé stavební 
prvky – štuky, sloupky, sloupy různé barvy – žlutý, 
červený, bílý, kámen do základů a dokonce tvrdé 
brusné kotouče, které se vyváželi po opracování  
do zahraničí. U cesty, která vedla na Horku  
a do Plužné se pálilo i vápno. Opuka, která se tam 
těžila obsahovala vápenec a dosud se tam říká  
„ Na Vápence“.
Bělsko bylo v období druhohor dnem mořským  
a náleží k útvaru křídovému. Dokazují to zkameněliny, 
které byly nalezeny i na Bezveli, ale podstatně 
více v lomu v Podkování, kde se jedná o 10 druhů 
zkamenělých živočichů a mořských rostlin. Různá 
barva pískovce na Bezveli vznikla působením moře 
a náplavu Tomuto hlinitému vápenci na Kováni a také 
i v Katusicích říkají Kvarc, ačkoli quart je německý 
název křemene. V souvislosti s Bezvelí je nutno 
se zmínit o hraběti Rudolfu Šporkovi, který měl 
pod Bezvelí na protilehlé stráni vybudován altán. 
Ještě dnes se tam říká „U altánu“, kam pravidelně 
jezdil s kočárem nebo bryčkou na odpolední siestu. 
Nutno podotknout, že lesy a zvláště cesty byly čisté  
a upravené. Hrabě Rudolf Špork byl velký romantik  
a milovník hudby a nejen hudby.

V lomu pod Bezvelem zřídili Němci střelnici a měli 
tam i prostor na tělocvik (bradla, hrazdu, skok  
do dálky a výšky). 
Na dalším vyvýšeném místě za vsí u topolu (dnes 
vlevo vedle cesty na letiště) měli němečtí vojáci 
kryt s protileteckou pozorovatelnou, dalekohledem  
a kulometem.

Březovice  –  starověké  hradiště  Zolldorf 
„Komošín“
Ves Březovice podobně jako Březinka, Březina, 
Březová a podobně, připomíná březové lesy  
a od toho název vesnice. Podivujeme se však 
německému názvu Zolldorf, který není překladem 
českého pojmenování. Pochází pak německý název 
Zolldorf od mýta, které tam kdysi bývalo. Vybíralo 
se tam clo a místu, kde byla celnice a strážnice se 
dodnes říká „u šraňku“. I na jiných starých zemských 
stezkách jsou známá místa, kde celnice a současně 
strážnice byly zřízeny. Vybrané finanční prostředky 
se používaly na udržování mezinárodní cesty  
a na bezpečnost a průjezd hustým lesem kupeckých 
výprav. Na strážní činnosti se podíleli i občané Valovic 
(od ochranných valů – název vesnice – Valovice  
a možná i Katusice – chodové strážci cesty  
od Prahy).
V Březovicích byla asi křižovatka dvou cest. Jedna 
od Mělníka přes Vrátno a druhá od Prahy, Bezna, 
Strenic, Katusic do Březovic a odtud společná cesta 
do Žitavy v Německu. 
Komošín v době pohanské sloužil jako obětiště, 
později se tam pálily vatry (čarodějnice). O vrcholku 
tom se vypravuje, že když jej lidé před dávnými lety 
nalezli a v něm černý rezavý kámen, domnívali se, že 
by tu železná ruda byla. Kováři se těšili, že tu budou 
železné kusy kovati a potřebné nářadí vyráběti. 
Nazvali tedy kopeček KOVOŠÍN – z toho později 
„Komošín“.
Také se vypráví, že tu bydlíval Větrníček, který zde 
zúrodnil půdu, vysázel sad a půdu obdělával. Koupil 
také starý vůz za 7 zlatých a vybrakovaného koně  
za 10 zlatých a kámen rozvážel na cesty. 
Lidé říkali:“ Větrníček zase jede s drahými kameny“ 
(byl to však kvalitní čedič). 
Na Komošíně dost foukal vítr a proto občan Německa 
koupil 2 korce půdy a vystavěl tam větrný mlýn. Mlela 
se tam mouka, ale toto mletí mělo i špatné stránky. 
Někdy vítr nefoukal a mletí zůstávalo nedokončeno. 
Když to déle trvalo, tak mrzutí hospodáři vozili raději 
obilí do vzdálených vodních mlýnů. Mlelo se tam stále 
méně, mlynář se odstěhoval a mlýn chátral. Ukázala 
se zajímavější těžba čediče, který se používal  
na výstavbu cest a později silnic.

Vrátenská hora – Vrátno
Ves Vrátno vzala jméno své od vrat stávajících  
na stezce „Záhošťské“, stezce to obchodní jež 
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vedla do Záhošti nyní „Žitavsko“. Dle pověsti, která 
napovídá, že v Libovici (Libověž) na svahu Vrátenské 
hory stával kostel a kol něho hřbitov. Bývalo tu prý 
město Kamenec, které morovou ranou bylo vylidněno 
a zaniklo beze stopy. Jest nesporno, že na jižním 
svahu Vrátenské hory stával hrad nebo tvrziště. 
Pravěké dějiny Bělska nám mohou říci, že jižní část 
okresu byla osídlena v době kamenné. Slované přišli 
od jihu podle Pšovky a usadili se pod Vrátenskou 
horou a v údolí potoka dnes Strenického.
Karel IV. vyháněl loupežníky z Čech, bořil pevné 
jejich hrady, zajaté kázal věšeti a pouštěl takovou 
hrůzu na nekalou tu čeládku, že brzy bylo ve všech 
krajích bezpečno. Na cestě stavil se ve Vrátně  
ve statku a tam mu dali k obědu čočku. Karel jim 
povídal, že kdyby mu byli dali hrách, dal by jim celou 
horu, ale že mu dali jen čočku, dá jim jen půl hory. 
Dnes na vrcholku hory je pěkná rozhledna.

Kováň 
Není sice na kopci, ale má souvislost s Katusicemi. 
Slavná je minulost kovářská. Kováň původně byla 
kolébkou květu rytířstva českého pánů Kováňských, 
v ní stávala tvrz neb malý hrad. Kováň měla i své 
právo hrdelní a právo tržní. Konaly se zde soudy. Dle 
Palackého jsou první zmínky o Kováni roku 1211-
1212. V prstenci hradeb bylo prý 12 bran. Hrad nebo 
tvrz stávala, kde je nyní hospoda. Na zahradě č.p. 7 
jsou patrny zbytky stavby.
Katusice patřily pod Kováň kolem roku 1535. Rovněž 
fara na Kováni a pro Katusice byla společná. A dnes 
Kováň, starožitná Kováň, zdá se býti pohříženou 
v hluboký čarodějný sen o němž veršovanou 
pohádku poslal Vinařický farář na Kováni doktoru 
Chmelenskému . Mimo jiné píše, že pod těmito 
doškovými střechami do dnešního dne dřímá stará 
zkazka dědovská o starém hradě kováňském 
jež mocný čaroděj zaklel v kál a horu na níž stál  
a k Bezdězu přenesl. Píše také o čarodějné Bezveli  
a Bezdězi, kde vidí souvislost zvláště v pohanské 
době. Pánové z Kováně založili i pivovar r. 1434. Byl 
to Bohuš z Kováně s neznámými mnichy. Od roku 

1869 pivovar koupila akciová společnost Katusice pod 
vedením J.N.Krouského, která jej zmodernizovala, 
zvýšila výstav piva a zakcionovala jej prodejem akcií 
zemědělcům. Ti naopak získávali odbyt na sladařský 
ječmen a chmel.

Hrádek
- Nejstarší osídlení je střední doba kamenná – 
Neolit asi před 6 tisíci lety, což dokumentují nálezy 
pazourkových nálezů.
- Osídlení z mladší doby kamenné před 4 tisíci 
lety dokazují kamenné a již broušené nástroje  
a keramika.
- Pozdní doba kamenná 2. - 1. tis. lety před naším 
letopočtem dokumentuje kamenné a již bronzové 
nástroje.
- Další období 1000 - 600 let našeho letopočtu se 
vyznačovalo kulturou lužickou a byzanskou.
- Zajímavé jsou teorie, které spojují Hrádek a Skalsko 
s hradem Skála, který posloužil roku 1178 jako 
poslední útočiště Přemyslovce Soběslava zvaného 
jako kníže selské. Ten zde byl jedenáct měsíců 
obléhán jiným Přemyslovcem Bedřichem.
- Zajímavé jsou poznatky z doby pohanské o čem píše 
páter Krolmus v knize „Poslední Božiště Černoboha 
s runami na Skalsku a okolí“ vydané v roce 1857.
- V údolí mezi vesnicí Spikaly a Hrádkem byly 
nalezeny pozůstatky po osídlení prvních zemědělců 
a jejich bydlení v jamách ohraničených dřevem  
a proutím potažených kůžemi ulovených zvířat.  
Ve vykopávkách byly nalezeny zbytky semen 
kulturních rostlin.
Podle vykopávek a dalších výzkumů, které 
prováděli Jan Evangelista Konopas a páter Václav 
Krolmus, určili toto místo jako neobyčejně zajímavé.  
Ve vykopávkách se našlo různé nářadí, řemeslné 
nástroje, hliněné nádoby, keramika, popelnice, 
bronzové nástroje, spony, šperky, zbraně a jiné 
předměty, které jsou umístěny v muzeích v Bělé  
nebo v Mladé Boleslavi a dokonce v Národním 
muzeu v Praze. Dle vykopávek byly určeny  
i žároviště, obětiště a pohřebiště v místech předního 
a zadního Hrádku. Na Hrádku jsou i dva skalní útvary 
a v údolí pod Hrádkem, teče Skalský potok a pramení 
několik studánek.

Vrátenská hora

Ostrožna Hrádek mezi Skalskem a Sudoměří na kresbě Josefa Vojtěcha Hellicha 



Keltové – první civilizace v Pojizeří – Katusice
Poznatky o Keltech v Pojizeří získávali archeologové 
již od roku 1842, kdy byly u Rejšic nalezeny 
kostrové hroby keltské ženy a muže. Dalo by se říci,  
že u každé desáté současné vesnice či města 
Pojizeří byly objeveny archeologické stopy Keltů či 
jiných obyvatel Pojizeří z posledních pěti století před 
narozením Krista. Jmenujme namátkou nejdůležitější 
lokality s nálezy kostrových hrobů Keltů ze 4. - 3.století. 
Benátky n.j., Bezno, Brodce, Dobrovice, Hor.Stakory, 
Katusice, Kropáč.Vrutice, Řepov a další.

V. Kuntoš
Katusice 4. - 3. století před Kristem – sídliště  
a pohřebiště Keltů
Katusice 1 - „cihelna Krouského“- pohřebiště ploché 
kostrové, nalezen hrob kostrový, bronzový náramek, 
kopí, prstýnek, opaskový kroužek, meč, bronzové 
spony, bronzové kruhy, válečnický keltský štít.
Katusice 2 - „Stodola pana Šimonka“ č.p. 46 – ojedinělý 
nález, hrob plochý kostrový, bronzový náramek.
Katusice 3 - „fotbalové hřiště“ – sídliště rovinné střep 
z látenské doby.
Katusice 4 - „bývalé Agrocentrum“ – nepočetný 
soubor zlomků s hloubkovým drsněním, mísa  
na kruhu, zlomky vzácné keramiky s příměsí tuhy.
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Kulturní aKce
Vánoční jarmarK
1. prosince 2013 v 15, 30 hodin zazněl zvuk lesní 
borlice, který zahájil již tradiční vánoční jarmark. 
Obecní úřad objednal v místní truhlárně dvě krmítka 
pro ptáčky. Zaměstnanci obecního úřadu je umístnili 
v parku a děti zahájily jarmark tím, že nejprve nakrmily 
malé kamarády, aby zimou nestrádali a aby děti 
věděly kam jim mohou během zimy nosit krmení.
Potom jsme se všichni sešli okolo vánočního stromu, 
kde nám malí zpěváčci z mateřské školy zazpívali.

A jak jste nakoupili?
Ze široké nabídky prodejců, z našich a přilehlých 
obcí, jsme si mohli zakoupit vánoční dekorace, 
adventní věnce, křížaly, šperky, proutěné zboží, 
kovářské výrobky, obrázky, jmelí, zákusky, mák  
a ochutnat domácí zabíjačku, vánočku, domácí 
pečivo, čaj a svařené víno. Opět mezi prodejci 
nechyběly obě naše školy, které nabízely krásné 
výrobky našich šikovných dětí, které nám zkrášlily 
vánoční stůl, okna nebo dveře. Po celé odpoledne 



nám hrály a zpívaly koledy děti ze základní školy. 
Děvčata z kulturní komise a dámského klubu se 
postarala o občerstvení a o obsluhu prodávajících. 
A když se po setmění ozvalo Lukášovo troubení, 
děti již věděly, že mají jít ke stromečku a připravit si 
zvoneček. 
Na povel se rozezněly všechny zvonky a splnilo se 
dětem jejich přání, rozsvítit vánoční strom. Nejen 
proto, že za to dostaly sladkou odměnu, ale také 
proto, že pro ně nastává čas adventní a těšení se na 
Ježíška.    
Účast na jarmarku byla veliká. Těší nás organizovat 
akci, která je tak hojně navštěvována.  

adVentní ZPíVání
V neděli 22. prosince jsme se sešli u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích.

Každý z příchozích mohl ochutnat vánoční pečivo 
nebo vánočku a zahřát se teplým punčem nebo 
čajem. Po patnácté hodině jsme se všichni sešli 
v kostele a začal adventní program. Rozhodli jsme 
se ho sestavit z účinkujících pouze z našich obcí. 
Nejprve naše děti ze základní školy předvedly 
scénku živý betlém. Hlasitým přednesem a zpěvem 
upoutaly diváky tak, že nejen jejich rodiče a prarodiče,  
ale všichni přítomní, si odnesli pěkný zážitek.  
Po té scénu opanoval stále početnější pěvecký sbor 

z Valovic za doprovodu dvou pozounů a saxofonu. 
Rádi jsme se přidali a vychutnali si předvánoční 
atmosféru. Na závěr paní starostka popřála 
všem přítomným krásné prožití svátků vánočních  
a do nového roku jen to nejlepší. 
Adventní koncert jsme si pro sebe připravili sami,  
jak se Vám líbil?    

Na tomto místě se patří poděkovat  zaměstnancům 
obce a všem ženám, které rády přijdou a pomohou 
kostel uklidit, ozdobit stromeček, postavit betlém, 
kostel vyzdobit a tak připravit příjemné prostředí pro 
vánoční rozjímání. 

uctění PamátKy j.n.KrousKéHo 
Dne 14.2. 2014 jsme se sešli u pomníku Jana 
Nepomuka Krouského, našeho slavného rodáka,  
a položením kytice jsme si připomněli jeho 200. 
výročí narození. Malé slavnosti se zúčastnily děti 
obou našich škol, obecní úřad a několik obyvatel 
Katusic. Paní Mgr. Blanka Holoubková ve svém 
projevu připomněla významných činů a příkladného 
způsobu života pana Krouského.
Za rodinu Krouských položil kytičku, k pomníku svého 
předka, pan Ing. Jiří Krouský, poděkoval za péči  
o památku člena jejich rodiny a pozval přítomné  
na červnovou oslavu, při které bude rodina Krouských 
ochotně nápomocna. 
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informace Pro oBčany

naBídKa na sVoZ Bio odPadŮ 
Z domácností
Společnost Compag Mladá 
Boleslav s.r.o. nabízí svoz bio 
odpadu od občanů.
Svoz bio odpadu je zpoplatněn  

a bude prováděn 1x týdně (od 1.4. do 30.11.)
do nádoby na bio odpad patří:
listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, 
větve stromů a keřů max. délky 20cm a průměr  
1,5cm, ovoce
do nádoby na bio odpad nepatří:
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, 
chlupy, srst, trus od masožravých živočichů, pleny, 
odpady z osobní hygieny, biologicky nerozložitelné 
odpady (kameny, střepy, stavební suť apod.), 
nebezpečné odpady.

Obec Katusice nebude hromadný svoz bio odpadu 
zřizovat, ale zájemci o individuální svoz, který si budou 
hradit osobně, se mohou nahlásit na OÚ Katusice  
do 28.3.2014, který požadavky předá firmě COMPAG. 
Svoz bude zahájen při určitém minimálním počtu 
nádob v obci.
Firma Compag našim občanům zdarma zapůjčí 120l 
nádoby na bio odpad po dobu 5 let.

sVoZ neBeZPečnéHo
 odPadu

Svoz se uskuteční v sobotu 12.4. 
2014 v 9,30 hodin před obecním 
úřadem v Katusicích.
 

Sbírány budou následující druhy odpadu:
barvy katalogové č. 200127, autobaterie katalogové 
č. 200133, olej – nádoby s pevným uzávěrem 
- bez úniku oleje, lednice, mrazničky, zářivky, 
televizory, monitory, rádia, vysavače, pračky, PC  
s příslušenstvím, kuchyňské elektrospotřebiče, apd.   
zařízení musí být kompletní, nesmí být demontované 
a nesmí chybět podstatné součásti.
Jiné druhy odpadu nebudou odvezeny.
Tato služba je pouze pro občany, netýká se 
podnikatelů. 
Obyvatelé Valovic, Spikal, Doubravice a Trnové si 
připraví odpad na pátek ráno 11. dubna 2014 před  
dům. 

PřiPraVujeme Pro Vás

Posezení s důchodci
10. dubna od 13,30 hodin připravujeme posezení 
s našimi důchodci. Přijďte se potěšit vystoupením 
našich dětí z mateřské a základní školy. Společně si 
zazpíváte a zatančíte za doprovodu živé hudby. 

Pálení čarodějnic
Na 30. dubna od 19,00 hodin Vás zvu na slet 
Čarodějnic na dětské hřiště na náměstí v Katusicích. 
Společně ozdobíme a postavíme májku, proletíme se 
na košťatech a průvodem doprovodíme čarodějnice 
na hranici na polní letiště. 

Poznávej svou obec
„Poznávej svou obec“ je název akce, při které se 
snažíme obyvatelům našich obcí ukázat a přiblížit 
naše obce a okolí. Letošní již 6. výlet zaměříme  
na poznávání okolí Trnové a Doubravice.
Sledujte vývěsky a obecní webové stránky, 
podrobnosti budou zveřejněny.   

jarní brigáda na úklid příkopů
Jako každý rok obecní úřad Katusice zorganizuje 
brigádu na úklid příkopů, které se účastní zaměstnanci 
obce, hasiči a základní škola. 

oslava 200 let narození jana nepomuka
Krouského
21. června 2014 společně oslavíme dvousté výročí 
narození našeho slavného rodáka Jana Nepomuka 
Krouského.  Svou vzdělaností, příkladným nezištným 
přístupem k životu, zkvalitnil a obohatil život svých 
spoluobčanů, ale také generací příštích. Zanechal 
za sebou nesmazatelnou stopu lidskosti, obětavosti 
a štědrosti a proto se k němu, jako rodáku z Katusic, 
s pýchou hlásíme a jeho oslavujeme. I když dnem jeho 
narození je 14. únor, oslava proběhne z technických 
důvodů v létě. Můžete se těšit na výstavu věnovanou 
J.N. Krouskému a historii Katusic, výstavu starého 
kuchyňského a zemědělského náčiní. Na programu 
dne bude dále – odhalení  pamětní desky slavného 
rodáka, v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní 
mše, koncert v kostele, kulturní program a beseda  
v  kulturním domě, jarmark.
Podrobné informace o oslavě budou včas zveřejněny, 
ale budeme rádi pokud o této akci budete informovat 
včas své přátele a rodinné příslušníky, aby se naše 
oslava stala i setkáním rodáků.



nejBližší oPraVy a reKonstruKce

odbahnění a revitalizace rybníku spikaly
Vodní nádrž na návsi ve Spikalích bude vyčištěna  
od nánosů bahna a opěrné zdi budou nově 
vyspárovány. Dojde tak k zamezení úniku vody z této 
nádrže, obnovení přirozeného prostředí pro vodní 
živočichy a zamezí se růstu nežádoucí vegetace. 

oprava místní komunikace a chodníků 
v Polní ulici. 
Jedná se o úsek kolem čtyř šestibytových jednotek. 
Stávající betonová komunikace a dlaždicové chodníky 
budou nahrazeny asfaltovým povrchem. Vchody  
do domů budou ze zámkové dlažby, rozšíří se počet 
parkovacích míst. 

dotace  
Obec Katusice požádala Středočeský kraj o dotace 
ze čtyř fondů na tyto akce: 
Středočeský Fond hejtmana - Oslava 200.výročí 
narození J.N.Krouského 
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství 
- Odbahnění a revitalizaci vodní plochy Spikaly
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - Oprava 
místní komunikace Katusice
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů  
a složek IZS - Nákup dýchacích přístrojů

PoHotoVostní služBy
 KlaudiánoVa nemocnice

lékářská služba první pomoci pro dospělé:
Po-Pá 17.00 – 22.00    
So,Ne,Svátky 8.00 – 20.00
stomatologická pohotovost: 326 743 721
Po – Pá 7.00 – 18.30
(12.00 – 12.30 polední přestávka)
So, Ne 8.00 – 13.30 
(12.00 – 12.30 polední přestávka)
dětská pohotovost: 326 742 706
Po – Pá 17.00 – 22.00 
So, Ne, Svátky 8.00 – 22.00
(12.00 – 12.30, 17.30 – 18.00 přestávka)

Pohotovostní úrazová ambulance:
Nepřetržitý provoz 24 hodin denně

urgentní interní příjem: 
326 742 800, 326 742 805
Nepřetržitý provoz 24 hodin denně

meteorologie 
roK 2013 Zima 2014 (i.ii.měsíc)
V Katusickém zpravodaji vydaném v březnu 2013 byl 
uveden přehled co je předmětem meteorologického 
sledování, které provádí pan Václav Kuntoš 
v Katusicích pro hydrometeorologický ústav Praha 
Komořany.
V roce 2013 dle měření spadlo v Katusicích 697,6 
mm srážek, to je 697,6 l vody/m². Dle dlouhodobého 
sledování – 50.letému průměru, který je 599 mm je to 
o 98,6 mm více.
čtvrtletí 50 ti letý 

prům. mm
skuteč-
nost mm

mm

i.čtvrtletí 
i-iii.

111 122,9 11,9

ii.čtvrtletí 
iV-Vi.

172 262 90

iii.čtvrtletí 
Vii – iX

188 188,5 0,5

iV čtvrtletí 
X-Xii

128 124,2 -3,8

rok 2013 599 697,6 98,6

Největší rozdíl je ve 3.čtrtletí kdy spadlo více o 90 mm 
a to hlavně 24. a 25.června, kdy srážky vykazovaly 
73,3 mm a 1.,2. a 9.června 61 mm.
V měsíci červnu, 18., 19. a 20. června, byly 
zaznamenány tropické teploty – 33°C. V červenci to 
bylo 5 dnů přes 30°C a 28.července dokonce 37°C, 
v srpnu byly 3 dny přes 30°C. 
V zimním období 2013 postupně napadlo v lednu 24 
cm sněhu v únoru 88 cm a v březnu 21 cm. Sníh při 
oblevách postupně odtával a výsledkem byl dostatek 
půdní vláhy. Vyšší srážky i dostatek sněhu neměly vliv 
na nižší úrodnost půdy, spíše naopak, ale negativně se 
projevil do vývoje jarních prací zkrácením vegetační 
doby a vývojových stádií rostlin.
Nepříznivě působí vývoj v prvních dvou měsících 
letošního roku, kdy průměrné teploty na zimní období 
jsou velmi teplé – průměr 1,5°C a signalizuje to  
na nejteplejší zimu za 80 let. Rovněž srážky za prvé 
dva měsíce – leden, únor jsou ve značném deficitu 
proti padesátiletému průměru. Pokud se situace 
nezlepší, bude nutné šetřit půdní vláhou i spodní 
vodou.
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Nový rok 2014 začaly děti ve zdraví a s chutí 
pracovat.
Pěknou pohádkou „Cirkus na kolečkách“, je přivítalo 
divadélko Koloběžka, které děti dobře znají a s herci 
aktivně spolupracují. Mimo svých každodenních 
pravidelných činností se děti těšily na zimní olympijské 
hry a dennodenně je sledovaly. Zůstaly v nich hezké 
zážitky, motivace k pohybu a aktivnímu sportování.
Během únorového měsíce se děti připravovaly 
na svůj „Kočičí maškarní ples“, vyráběním kulis  
a kočičích doplňků, kterými vyzdobily 22. února, 
celý sál. Odpoledne se sešlo 94 krásných dětských 
masek, ve kterých děti protančily celé odpoledne  
a hezky si zasoutěžily.

Večer pak jejich rodiče, převlečeni do originálních 
maškarních kostýmů, roztančily celý sál.
Děkujeme tedy všem rodičům, ostatním účastníkům 
plesu a všem, kdo pomáhali s organizací, za hezký 
průběh maškarního plesu.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.
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Kočičí maškarní ples

mateřsKá šKola

Zápis do mateřské školy v Katusicích se koná dne 
10.dubna 2014 od 15.00 hod. Zákonný zástupce 
s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz.

Sešlo se opravdu hodně dětí

Ani dospělí se nedali zahanbit

Sešla se spousta hezkých masek

Děti si s radostí zasoutěžily
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ZáKladní šKola

Začátek roku 2014 v naší škole
S rokem 2013 jsme se společně rozloučili Mikulášskou 
besídkou dne 4. 12., na které vystoupili všichni 
žáci naší školy (60 žáků) v pohádkovém muzikálu  
„Ať žijí duchové“. Vánoční náladu i s nějakou slzičkou 
dojatých diváků jsme doladili písní Václava Neckáře  
- Půlnoční.

Poté již následovaly každoroční akce, které nám 
připomínají příchod Vánoc. Vánoční jarmark 
s rozsvěcením vánočního stromu, Vánoční koncert 
s živým Betlemem pořádané naším obecním úřadem 
a vystoupení flétnařek na Vánoční bohoslužbě  
na faře na Kovánci.

ZáPis: Důležitým mezníkem je každoročně zápis 
dětí do prvního ročníku. V naší škole zápis proběhl 
dne 15.1. a k zápisu přišlo rekordních 23 dětí. 
Opět jsme velice potěšeni důvěrou rodičů v naší školu, 
čímž nás utvrzují v názoru, že svou práci odvádíme 
dobře a hodiny, které škole věnujeme často i ze svého 
volného času, nejsou promarněné.

V posledním únorovém týdnu jsme pro žáky připravili 
projektové vyučování nazvané „Týden tradic“.
Věnovali jsme se tradicím, které děti znají, ale i těm, 
které jim byly dosud neznámé. Každý den v týdnu 
byly děti seznámeny s činnostmi, které s tradicí 
souvisí a dále s jídlem, které je pro jednotlivé tradice 
významné.

Týden začal VÁNOCEMI – s pečením perníčků 
(1. ročník), rozkrajováním jablíčka, pouštěním 
ořechových lodiček, házením dřeváku a samozřejmě 
rozbalováním dárků.

Úterý bylo věnováno MASOPUSTU s pečením 
koblih (5. ročník), ochutnávkou jitrnic a průvodem  
po obci v maskách s halekáním masopustních říkaček  
a nabízením koblih kolemjdoucím.

Středu jsme věnovali VELIKONOCŮM - jídáše napekli 
žáci 2. třídy, předvedli a vyzkoušeli jsme si pletení 
hodovačky z 8 proutků a namalovali velikonoční 
kraslici.

Následující den proběhla v naší škole POUŤ- 
vysvětlili jsme dětem původ poutí a představili jejich 
podoby až do té současné. 4. ročník napekl pouťové 
koláče - tvarohové, jablečné, šimlové a povidlové 

Děti si vyzkoušely pečení perníčků

Připomněli jsme si Vánoce

Masopustní průvod obcí

Ochutnávka koblih

Děvčata ozdobila kraslice
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a své umění si děti vyzkoušely na pouťové střelnici 
vystřelením papírové růže, pohoupaly se na pouťové 
houpačce, zakoupily si pravé štěstí a sladkou odměnu 
si vysloužily za házení na plechovky a pouťového 
klauna.

Týden zakončily DOŽÍNKY. Tato oslava ukončení 
žní byla doposud dětem neznámá. Pod vedením 
paní Císařové z Trnové si děti vyrobily dekoraci 
z klasů obilí a k tomu ochutnaly chlebové dalamánky 
napečené 3. třídou.

PoZVánKa na naše aKce:
Ve čtvrtek 20. března od 8 hodin - shlédneme divadelní 
představení „U nás na statku“ - zveme všechny 
zájemce, vstup: 40,- korun, po představení půjdeme 
průvodem za ves vynést Morenu, kde ji upálíme.

Ve čtvrtek 27. března od 16 hodin – chystáme pro 
rodiče, děti a zájemce z řad veřejnosti již tradiční 
JARNÍ výtvarnou dílnu. Vyrobíme si jarní a velikonoční 
dekorace, kterými si ozdobíme své domovy před 
nadcházejícími svátky jara.

Další akce které chystáme: Aprílovou školu, Noc 
s Andersenem, Sluníčkový den, Den rodin, školu 
v přírodě, projektový týden Hospodářův rok a letní 
tábor.
Sběr starého papíru probíhá ve škole neustále. 
Stále více obyvatel Katusic a okolních obcí využívá 
možnosti darovat nám starý papír za což děkujeme. 
Papír pokládejte na schody u hlavních dveří školy 
svázaný provázkem nebo v krabici. Ještě jednou 
děkujeme.
Vydělané peníze používáme na financování 
projektových dnů, výtvarných dílen, výletů  
a přispíváme z nich na školu v přírodě.

BudoVa šKoly V roce 2014:
Rekonstrukce v naší škole neustanou ani tento rok. 
Zaměříme se na sociální zařízení a chodby školy.
Dále se chceme letos soustředit na úpravu školního 
pozemku pro stálé využití ve výuce. Děkujeme 
zastupitelstvu obce Katusice za podporu naší školy  
a za stálou snahu udržovat budovu školy.

S přáním krásných jarních dnů a pozváním na naše 
akce

Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy

Děti se naučily plést hodovačku

Pouťové koláče

Pouťová střelnice

S balónky je vždy zábava

Vyrábění dožínkové dekorace
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tj soKol Katusice

činnost tj sokol Katusice pro rok 2014.
V období dubna až června proběhne jarní část ročníku 
2013/2014. Mužstvo mužů sehraje 11 mistrovských 
zápasů. Nyní v zimním období probíhá fyzická 
příprava a přípravné zápasy před soutěží.
Za pomoci základní školy jsme oslovili rodiče dětí 
z důvodu založení mužstva mladších žáků. Doufáme 
v dostatečný zájem rodičů, ale hlavně dětí o tento 
sport. Od krajského úřadu obec obdržela a TJ Sokol 
předala přenosné fotbalové branky. Tyto bezpečné 
branky chceme použít pro mužstvo mladších žáků. V 
případě zájmu mužstvo začne soutěž od září 2014.
V letošním roce proběhne venkovní nátěr klubovny 
na hřišti. Za finanční pomoci od obce Katusice bude 
v areálu hřiště vybudován lehký dřevěný přístřešek, 
který pomůže hlavně divákům za nepříznivého počasí. 
Budou zde mít kulturní prostředí pro konzumaci 

své klobásky a pivečka při sledování fotbalových 
zápasů.
V období září až listopadu bude probíhat podzimní 
část soutěže 2014/2015 mužů a snad i mladších žáků. 
Doufáme, že se bude našim oddílům v mistrovských 
soutěžích dařit.

jsdH Katusice a sdH Katusice

V minulém roce naše 
jednotka vyjela k 13. 
událostem. Z toho jsme 
zasahovali 2x na povodních  
na Mělnicku.
Dále jsme se zúčastnili 
výcviku nositelů dýchací 

techniky. Prošli jsme kurzem Zdravotník zotavovacích 
akci 40h, kde jsme získali certifikát zdravotníka.

Jednotku tvoří 16 členu výjezdové jednotky.
disponujeme technikou:  
Cisterna Liaz 101 CAS 25K
For Transit Bus. Využíván jako dopravní a technický 
automobil.
2Ks Elektro centrál: Heron 6,5kw  a Heron 2,5 Kw
2Ks Motorová Pila značky husgvarna 
2Ks Motorové přenosné čepadlo Heron o výkonu 
1100 l/min
2Ks Ponorné kalové čerpadlo Septik DK  460 l/ min  
a 320 l /min (Tato technika byla pořízena z dotačních 
fondů kraje, obce Katusice a SDH Katusice)

Jednotka i Sbor se podílely a podílí na pomoci obci. 
Čištění kanálů, čištění vodních zdrojů, pomoc při 
zajišťování různých akci. 

 Začala nám sezóna požárního sportu jak pro muže 
tak pro naše ženy. 
Čekají nás silové závody, jako je TFA, nebo spartan 
Race.

PreVence
jaro přináší riziko venkovních požárů
V posledních dnech se začaly množit požáry 
v přírodním prostředí - požáry suché trávy, křovin, 
lesních porostů a také odpadů. Teplé jarní počasí 
lidi totiž láká k pálení biologického odpadu (zbytky 
staré strávy, listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli 
nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy 
vyjíždějí zbytečně.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují 
lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako 
je spalování shrabaných porostů může mít neblahé 
následky. Oheň v otevřeném prostoru   se může velice 
snadno vymknout kontrole – např. při silném větru -  
a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody 
na majetku, ale také závažné ekologické následky-
např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. 
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo 
panika. 
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické 
osoby, ale také právnické či podnikající fyzické 
osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti 
vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit 
vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole  
a nevznikl z něj požár. Fyzické osoby mohou pálení 
nahlásit prostřednictvím internetu na evidenci pálení:  
www.hzssck.cz. Navíc právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých 
látek na volném prostranství - včetně přijatých 
protipožárních opatření - předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 
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sPolečensKá KroniKa
seZnam juBilantŮ
duben
90 let - Jan Goldbach 
84 let - Marie Jírová 
80 let - Miloslava Folprechtová 
Květen
75 let - Jan Martinec 
83 let - Alena Velová 
červen
84 let - Josef Jíra 
82 let - Jan Janda 
80 let - Václav Pazderník 
70 let - Jiří Boura 
60 let - Václav Hodboď 
60 let - Eva Kendžirová 
Všem  jubilantům  přeje  obecní  úřad  Katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

Z našich řad odešla
v únoru 2014 - Gizela Formáčková
Uvedeno se souhlasem pozůstalých

diamantová svatba
60. výročí sňatku oslaví 18.4. 2014 
manželé Marie a Josef Jírovi

Při nesplnění této povinnosti může být právnické 
osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena 
pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má 
při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších 
podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování 
zcela zakázat.
 Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona 
o požární ochraně striktně zakázáno. V případě 
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické 
osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě  
a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit 
pokutu až do výše 500 000 Kč. 
 Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost 
počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku 
požáru. V případě nedodržení zásad požární 
bezpečnosti při používání otevřeného ohně, 
mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 

000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, 
mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.  

Pálení je možné nahlásit na strankách 
www.hzscr.cz  v evidenci pálení

česKý roK
Letošní zima byla velice mírná a jaro začalo neobvykle 
brzy. Tak i my jsme se zaměřili hlavně na jarní svátky. 
Jim ovšem předchází masopust.

masopust
Pod tímto názvem se skrývá celé období  
od Tří králů, až do začátku postní doby. Nejde 
o církevní svátek, ale byl zařazen do církevního 
kalendáře a jeho termín se určuje podle Velikonoc.  
A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může 
být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až  
do 7. března.
Masopustní oslavy jsou spojovány s pohanskými 
magickými obyčeji, při nichž se používaly zvířecí 
kůže. Tento zvyk přetrval a masky zvířat se v Evropě 
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užívaly po celý středověk, a to zejména v období 
zimního slunovratu a v průběhu zimních měsíců. 
Dokonce se objevovaly v kostelích a chrámech, kam 
se lidé chodívali nejen modlit, ale i zpívat a tancovat. 
Církev s tím samozřejmě nesouhlasila a vydávala 
přísné zákazy, ale teprve od poloviny 17. století se jí 
podařilo alespoň omezit chození masek o vánočních 
svátcích. V průběhu staletí se reje masek omezily 
převážně na masopust.

Typy masopustních masek se vyvíjely stejně jako 
celý svátek. V průběhu staletí některé masky zanikaly  
a jiné přibyly. I dnes se k již tradičním maskám 
připojují nejrůznější novodobé, ale základ zůstává 
stejný. Jedná se převážně o masky zvířat a to 
medvěda, klisny (nebo také šimla, kobyly či koníčka), 
brůny (varianta klisny), kozla nebo koně s jezdcem. 
Novějšího původu jsou masky velblouda, slona či 
opice. Dále jsou to masky žida, baby s nůší, nevěsty, 
pohřebenáře neboli slaměného, masopusta, laufra, 
turka, kominíka, rasa, kata, smrti, řemeslníků, masek 
v uniformách a hudebníků.
U nás se masopust slavil tři dny. Přípravou býval 
„Tučný čtvrtek“ s pestrým jídelníčkem skládajícím se 
hlavně z masa. Panovalo přesvědčení, že na tučný 
čtvrtek musí člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý 
rok při síle.
Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě 
se všichni chystali na taneční zábavu, která se často 
protáhla až do rána. Odtud také název pro tento den 
- „Taneční neděle“.
Vrcholem masopustu bylo „Maškarní úterý“, kdy 
se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské 
divadelní hry. S tímto dnem je spojena sposta zvyků. 
Například stínání kohouta, kdy po přečtení žertovného 
rozsudku byla na zvířeti vykonána skutečná poprava. 
Na Domažlicku se stavěl „Babský mlýn“, do kterého 
mlynářská chasa nastrkala pochytané baby a za 
chvíli místo nich vyšla mladá děvčata převlečená  
v babských šatech. Na Boleslavsku inscenovala 
mládež svatbu i s pohoštěním, na něž vybrala děvčata 
po vsi jídlo a peníze. Tento obyčej se nazýval Šedívek 
a jako i některé další souvisel s oslavou ukončení 
přástek.

Ukončením masopustu nastalo dlouhé období 
půstu, které trvalo 40 dnů. Věřící se během něho 
měli připravovat na největší křesťanský svátek - 
Velikonoce.

Postní doba
Postní doba začíná hned po skončení masopustu a to 
Popeleční středou. Trvá 40 dnů a její konec zasahuje 
až do vlastních velikonočních svátků. Po celou tuto 
dobu se v minulosti nekonaly žádné zábavy s hudbou 
a tancem ani hlučné svatby. Strava se omezovala 
na jednoduchý bezmasý jídelníček. Půst však 
neznamenal jen omezení některých potravin. Podle 
církevního výkladu se lidé postí a vzdávají přepychu, 
protože si připomínají čtyřicet dnů, které Ježíš strávil 
na poušti a odolával pokušení ďábla. Pro křesťana 
mělo být toto období především časem pokání, 
sebezpytování a rozjímání.

Popeleční středa
V první postní den dělával kněz už od 11. století 
věřícím křížek z popele - popelec a při tom připomínal 
pomíjivost života slovy „prach jsi a v prach se 
obrátíš“. Popel, který používal se získával spálením 
posvěcených kočiček, schovaných z minulého roku.
Jinak v dlouhém postním období měli z hlediska 
lidových zvyků význam především neděle. Bylo jich 
celkem šest.

První neděle - Černá - latinsky Invocabit
Ženy kvůli půstu odkládaly pestré oděvy a nahrazovaly 
je převážně černými a modrými. Odtud tedy název.
Druhá neděle - Pražná - latinsky Reminiscere
Pražmo byl primitivní pokrm z nedozrálého obilí 
upraženého na pánvi.
Třetí neděle - Kýchavná - latinsky Oculi
Lidé věřili, že kolikrát toho dne kýchnou, tolik let 
budou žít.
Čtvrtá neděle - Družbadlná - latinsky Laetare
V tento den se uvolňovala přísná postní pravidla, 
lidé se mohli scházet, pobavit a zatancovat. Někde 
chodíval družba se ženichem na seznamovací 
návštěvu do domu budoucí nevěsty.
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Pátá neděle - Smrtná - latinsky Judica
V tento den se v kostele zahalovaly kříže. Název 
je však odvozen od starého slovanského zvyku - 
vynášení smrti. Ústředním prvkem tohoto zvyku 
je slaměná figura oblečená v ženských šatech, 
známá pod četnými jmény jako například Morana, 
Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo 
Smrtholka. Figuru Smrtky vytvářely dívky a oblékaly ji  
do ženských šatů nebo ovinuly do hadrů, figura 
byla také různě zdobena, například stuhami nebo 
kraslicemi. Z barev se používala především bílá 
a černá. Smrt byla vynášena z vesnice za zpěvu 
obřadních písní a poté vhozena do vody či do příkopu, 
pálena nebo zakopávána do země. Poté se všichni 
rozutekli a věřili, že ten kdo doběhne do vesnice 
poslední, do roka zemře.
Součástí vynášení smrti bylo také přinášení 
nového léta, ozdobeného stromu podobného máji, 
nazývaného líto, letečko nebo májíček. Vytváří se ze 
zeleného stromu či ratolesti zdobeného obarvenými 
vajíčky, stužkami, kokardami, řetízky, papírovými 
holubičkami a dalšími ozdobami především  
v červené a zelené barvě. Někdy je líto nahrazováno 
symbolickou panenkou nošenou v rukou, která se 
uchovávala na příští rok. Některé formy líta zase 
mají kulovitou podobu, což odkazuje na solární 
symboliku. I přinášení léta bylo doprovázeno zpěvy. 
Nejstarší zaznamená forma popěvku se objevila  
v Hospodářském kalendáři Partliciově z roku 1617  
a zní: „Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, 
léto líbezné, obilíčko zelené.“
Šestá neděle - Květná - latinsky Palmarum
Tato neděle je ve znamení památného Kristova vjezdu 
di Jeruzaléma, kdy ho obyvatelé vítali palmovými 
ratolestmi. Na počest této události se v kostele světily 
větvičky vrby jívy, které tímto v očích věřících nabyly 
magickou moc. Chránily dům i pole a zabraňovaly 
bolestem a nemocem.

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, 
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  
K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování. V západní křesťanské tradici neděle 
Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním 
jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. 
Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje  
na „velikou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.
Slavení Velikonoc se v církvi objevilo velmi brzy  
a již od počátku je významově provázáno s židovskou 
oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. 
Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní 
(tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání 
Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se 
nazývá velikonoční oktáv.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se 
pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti 

křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají 
tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských 
oslavách příchodu jara.

Květnou nedělí  začíná velikonoční Svatý týden 
(Velký, pašijový týden). Jeho obřady určuje liturgie: 
podle ní spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech – 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Zelený  čtvrtek - Český přívlastek zelený byl 
převzat z němčiny, kde zkomolením původního 
názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) vznikl 
Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se 
v tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), 
aby byl člověk celý rok zdravý. O Zeleném čtvrtku 
se při liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony  
a utichají až do soboty „odlétají do Říma“, místo zvonů 
a zvonků nastupují řehtačky, klapačky a hrkači. Malí 
chlapci se  se sešli u kostela, seřadili se pod vedením 
nejstaršího mládence, zvaného kaprál, generál 
či pán a vydali se na obchůzku vesnicí. Obchůzky 
se konaly ráno, v poledne i večer ve čtvrtek, pátek  
a sobotu, kdy se opět rozezněly zvony. Při poslední 
obchůzce dostávali jako odměnu vejce, sladkosti  
i drobné mince.
V týž den docházelo k honění Jidáše. Tento obyčej 
má více variant. Jedna z nich, považovaná za starší 
formu, spočívá ve skutečném honění maskovaného 
chlapce – Jidáše. Při jeho dopadení mu ostatní chlapci 
intenzivně hrkají a klepou kolem hlavy a pokřikují 
popěvky o nevěrném Jidášovi a nevěrných židech.
Lidé v tento den vstávali velice časně, pomodlili se 
pod širým nebem a omyli rosou. Někde se tato tradice 
dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně pekly 
jidáše - zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého 
těsta - jako připomínku na apoštola Jidáše.
Z Kristova příkladu se k Zelenému čtvrtku váže 
hostina a středověký obřad umývání nohou starcům.
Velký  pátek - Křesťanský svět si připomíná Velký 
pátek jako den, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento 
den je proto prožíván ve znamení přísného půstu, 
smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel 
Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento 
čas se proto scházejí věřící ke zvláštní bohoslužbě.
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Výzdoba kostelů je chudá (žádné květiny, žádné 
svíce na oltáři) a písně se zpívají bez doprovodu 
varhan. Zvony mlčí.
Pátek byl dnem, kdy se hrávaly divadelní hry, zvané 
pašijové. Připomínaly události posledních dnů 
Kristova života a jeho zmrtvýchvstání.
Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů 
ve skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo 
kvetoucí či zářící kapradí, popřípadě otvor ve skále, 
ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se v tento 
den otevírá i památná hora Blaník. Na Velký pátek 
běžel každý ještě před východem slunce k potoku, 
aby se v něm umyl. To vše kvůli údajné ochraně před 
nemocemi.

Na Volyňsku se chlapci potápěli a snažili se ústy 
vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou  
za hlavu. To je mělo podle pověsti ochránit před 
bolením zubů.
V krajích s tradicí plátenické výroby se předly tzv. 
„pašijové nitě“, kterými se pak dělalo na šatech 
několik stehů - to mělo ochránit před zlými duchy. 
Švadleny se snažily ušít z pašijových nití košile.  
Ty prý měly zázračnou moc uchránit svého majitele 
před bleskem.
V tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená 
věc by mohla být očarovaná, nesmělo se hýbat se 
zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože 
by bylo namáčené do Kristovy krve.
Bílá  sobota - Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. 
Den ticha. Křesťané prodlévají  u hrobu Pána, 
rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den 
nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce 
začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná 
slavnost Kristova – vzkříšení. Název Bílá sobota 
pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch 
křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci 
(vigilii). Bílá sobota navazuje na velkopáteční 
atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu, 
a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích 
střídá světlo svící, zvonění a varhany.
V tento den pekly hospodyně mazanec a veliko-
nočního beránka, muži a chlapci pletli pomlázky 
a děvčata zdobila vajíčka. Před kostelem se světil 
oheň vykřesaný z křemene. V mnoha domácnostech 

se uhasínalo ohniště, z kterého vzala hospodyně 
polínko a to přiložila před kostelem na hraničku. Když 
kněz oheň posvětil, vzala si žhavé polínko a znova  
jím zažehla oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek se 
pak vytvářely křížky a zapichovaly se do pole, aby 
bylo úrodné. Také se třesením probouzely ovocné 
stromy k příští úrodě.
Hod  boží  velikonoční - Podle liturgie přišly brzy 
ráno ženy k hrobu Krista a našly jej prázdný. 
Oslavy vzkříšení Ježíše daly základ pravidelným 
každonedělním bohoslužbám. Ta velikonoční, zvaná 
Velká nebo Hrubá, předpokládala účast všech 
věřících. V tento den lidé nosili do kostela velikonoční 
krmi, aby ji nechali posvětit. Doma pak každý ujedl 
kousek svěceného pokrmu. Bývalo zvykem podarovat 
též domácí zvířata.V neděli se konaly i obřadní jízdy 
na koních. S koňmi se objížděla pole a žehnalo se jim 
pro dobrou úrodu.
Na Hod boží velikonoční se nemělo například zametat, 
vynášet hnůj z chlívů, mýt nádobí nebo čistit boty.
Velikonoční  pondělí - Z hlediska liturgie bylo 
Velikonoční nebo také Červené pondělí v podstatě 
bezvýznamné. Lidové obyčeje byly však vždy cítit 
na každém kroku. Chlapci chodívali koledovat dům  
od domu s pentlemi nazdobenou pomlázkou, 
mrskutem, tatarem či šlehačkou z vrbového proutí. 
Šlehali děvčata, protože se věříilo, že ve vrbových 
proutcích se ukrývá omlazující síla. Po poledni nebo 
následující den někde chodívaly koledovat děvčata.
Dívky měly pro chlapce připravena malovaná vajíčka, 
nejčastěji červená. Někdy mají v záloze též studenou 
vodu, kterou chlapce polévají.

Někde chlapci vytahovali dívky z postelí, polili je vodou 
a nebo je rovnou vhodili do nejbližšího rybníka.
V pondělí se konaly i poutě a jiné slavnosti, které byly 
hojně a s oblibou navštěvovány. V Praze se jednalo 
například o Emauzskou pouť, nebo ševcovskou 
slavnost Fidlovačku v Nuslích, kterou navěky zapsal 
do dějin J.K. Tyl.
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v červnu 2014.
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

inZerce

Podělte se s námi o doBré rady neBo recePty

Pohádkový dort
2 žloutky
10 dkg cukru krupice
4 lžíce horké vody
Vše utřeme do pěny a přidáme: 
7 dkg polohrubé mouky
na špičku nože prášek do pečiva
3 dkg (lžíce)  kakaa
ze tří bílků sníh   
Upečeme v dortové formě.

Krém
Kaše -    ¼ l mléka 
              3 dkg hladké mouky (i více, aby byla hustá)
              3 dkg másla
15 dkg moučkového cukru
10 dkg másla 
lžíce kakaa (podle toho jak tmavý krém máte rádi) 
1 žloutek 
Přidáme vychladlou kaši. 
Nakonec zdobíme šlehačkou, doporučuji práškovou Ötker

Zdojnásobíte-li dávku,  máte řezy na pekáč. Dobrou chuť. 
Eva Ulmanová

agrodružstVo Katusice  - ceníK uHlí
dodavatel Výhřevnost mj/kg Zrnění mm cena včetně dopravy, 8,5% 

ekolog.daně za 1 tunu
litvínovská uhelná a.s. most - Herkules
427 o1  ořech 1 18,00 20 – 40 2 430,- Kč
418       kostka 18,00 40 – 100 2 530,- Kč
doly Bílina – úpravna ledvice
121 o1      ořech l 17,60 20 – 40 2 660,- Kč
113 ko      kostka 17,60 40 – 100 2 870,- Kč
122 o2      ořech 2 17,60 10 – 20 2 390,-Kč

Brikety reKord německé
19,00 156x63x45 4 430,-Kč
19,00 52x61x40 4 220,- Kč

Úklid s dopravníkem        1,5 t  100,- Kč
                                   nad  4,- t 83,-  Kč

K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 21%

Platnost ceníků od 15.1.2014 

ceníK  HnojiV - podzim 2013
cena bez dPH za 1 tunu

Spolsan 21% N krystalický 4 600,- Kč
NPK 15-15-15 9 600,- Kč
Draselná sůl  60% 9 900,- Kč
Amofos 52% P2O5 12%N 11 100,-Kč
Ledek 27% N 6 120,- Kč
DAM 390 6 120,- Kč

Vyzýváme naše čtenáře k účasti na přípravě vydání každého čísla zpravodaje. Chcete přispět vyzkoušenou 
radou třeba ze zahrádky, nebo z kuchyně. Přineste nebo zašlete e-mailem svůj příspěvek na obecní úřad.
A protože v redakci zatím žádný příspěvek nemáme, dovolím si Vám nabídnout recept na osvědčený dort, 
který chutnal každému komu jsem ho nabídla a již nesčíslněkrát rozdala na něho recept. Recept jsem, před 
takřka třiceti lety, získala od jedné naší obyvatelky, dnes již není mezi námi, ale pokaždé když ho peču si  
na ni vzpomenu. 


