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číslo -1. březen 2016

Jaký byl život Karla IV. „Otce vlasti“, který byl takto 
pojmenován poprvé při pohřební řeči, když zemřel 
a toto ohodnocení mu právem zůstalo. V letošním 
roce oslavíme nejen my, ale i celá Evropa 700 let 
od narození českého a římskoněmeckého krále  
a císaře Karla IV.. Mimo základních údajů z jeho 
života se pokusím vyzvednout jeho zásluhy v různých 
oblastech činnosti a alespoň z části mapovat jeho 
účast v naší oblasti.

Karel IV. se narodil 14.5. 1316 Elišce Přemyslovně 
české královně a Janu Lucemburskému českému 
králi. Jeho původní jméno bylo Václav, ale podle 
zvyků přijal v sedmi letech jméno svého kmotra, jímž 
byl jeho strýc a francouzský král Karel IV. – Sličný, 
jméno Karel.

Karel byl vychován na francouzském dvoře, kde byl 
už jako sedmiletý zasnouben a oženěn se stejně 
starou Blankou z Valois. Hned po sňatku byli rozděleni  
a znovu se setkali až po jedenácti letech v roce 1334. 
Mezi tím Karel ve Francii studoval. Hovořil, psal  
a četl německy, francouzsky, latinsky a italsky. Česky 
se učí, až v roce 1333 jako markrabě moravský.
11. 6. 1341 byl přijat českým sněmem za nástupce 
českého krále, římským králem byl zvolen 11. 7. 
1346 a korunován 26.11. 1346 v Bonnu a následně 
25.7. 1349 v Cáchách. Českým králem byl od 
26. 8. 1346. Lombardským králem byl korunován 
6.1. 1355 v Miláně a římským císařem 5.4. 1355 
v Římě a nakonec 18.6.1365 byl korunován 
arelatským králem v Arles. Když byl v Itálii, tak se 
pokusili Karla IV. otrávit, odnesla to z části jeho 
družina a král zůstal shodou okolností neotráven. 
Podle středověkých představ byl císař svaté říše 
římské nejvyšším světským vládcem křesťanstva.  
To se zmála středověkých císařů podařilo jen Karlovi. 
Byl to zároveň důkaz velmocenské pozice českého 
království v tehdejší době. Po Itálii přišel čas vrátit se 
do Čech a setkat se s manželkou. V květnu 1335 se 
Karlovi a Blance narodila dcera Markéta, pro Karla IV. 
byl zlomovým rokem 1348. Začala se stavět z jeho 
iniciativy univerzita a Karlštejn. Bohužel, ale také 
zemřela jeho manželka Blanka. Z tohoto manželství 
nevzešel mužský potomek, a proto se Karel musel 
znovu oženit s Annou Falckou. Narodil se jim syn 
Václav, kterého ve dvou letech zasnoubili s Annou 
Svídnickou, také kvůli získanému území. Václav 
však ještě jako batole zemřel a krátce poté i jeho 
matka. Karel se nechtěl s územím rodu Svídnických 
rozloučit a tak se s o 23 let mladší Annou Svídnickou 
oženil sám. Karel z pozice římského císaře sepsal 
„Zlatou bulu“ hlavní ústavní dokument, který platil po 
celou dobu existence svaté říše římské, až do roku 
1806. Mimo jiné v ní vyzdvihoval důležité postavení 
českého království.
Ke Karlově velké radosti se v roce 1361 narodil  
v Norinberku vytoužený syn, budoucí král Václav IV.. 
Třetí manželka Anna Svídnická zemřela po devítiletém 
manželství při porodu, spolu s dalším dítětem. Karel 
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IV. se oženil počtvrté a to s Alžbětou Pomořanskou, 
ta mu dala dokonce čtyři syny a dvě dcery, ale Karel 
IV. nechal korunovat Václava IV. českým králem ještě 
před sňatkem s Alžbětou.
Alžběta Pomořanská byla velmi silná a sebevědomá 
žena.

Karel IV. měl celý svůj život silné kulturní cítění. 
Tento císař se zapsal do dějin vzdělanosti založením 
univerzit v Praze, Arezzu, Pavii, Lucce, Orange  
a v Ženevě. Sám jako spisovatel podporoval rozvoj 
písemnictví a do svých služeb získával vynikající 
učence a tvůrce. Karel IV. byl mimořádně nadaný 
velmi zbožný, pracovitý a houževnatý. Byl vladař, 
válečník, diplomat, spisovatel, inspirátor umělců 
a architektů. Moderním jazykem řečeno, byl také 
mimořádně schopným investorem.
Pražské biskupství povýšil na arcibiskupství, nechal 
zhotovit české korunovační klenoty, především 
Svatováclavskou korunu a v návrzích královské 
jablko, žezlo a korunovační roucho. Součástí klenotů 
je zlatý relikvikářský kříž zvaný „Korunovační“ a meč 
zvaný „Svatováclavský“.
Pokud jde o spisy, vydal jich několik. Jeho prvním 
spisem byl „Řád korunování českého krále“ a „Řád 
požehnání královny“. Tato dvě díla byla politickým 
prostředkem k obnovení lesku a společenské vážnosti 
královského majestátu. Dalším jeho dílem byl nový 
český zákoník „Majestat Carolina“, který obsahuje dvě 
části „Majestas“ a „Ordo judici terrae“(Řád zemského 
soudu). Dále napsal knihu „Nová historie o svatém 
Václavu“ mučedníku a českém vévodovi a vlastní 
životopis „Moralitates“ knížecí zrcadlo, jak má žít  

a uvažovat král a císař. Mimo rozsáhlé korespondence 
vydal již zmíněnou „Zlatou bulu“.

Stavební aktivity Karla IV. učinily od poloviny 14. 
století z českých zemí staveniště Evropy. Největší 
kulturní nároky se odrazily v oblasti výtvarného umění.  
Od roku 1333 až do své smrti vystupoval jako 
zakladatel jak staveb světských, tak i církevních a stal 
se objednavatelem děl všech žánrů umění a v průběhu 
výstavby kontrolorem a oponentem. Tato činnost se 
neomezila jen na zřízení pražského arcibiskupství  
a začátek výstavby chrámu svatého Víta v roce 1344, 
ale i založení Nového města pražského, které se stalo 
vzorem pro mnohá města Evropy. Rovněž založení  
a výstavba již zmíněné univerzity a Karlštejna v roce 
1348, výstavby kamenného mostu a později Karlova 
mostu, jehož základní kámen byl položen roku 1357 
a v témže roce byla založena i „Karlštejnské kapitola“. 

Královská parléřovská huť se v té době podílela na 
dalších stavbách za podpory nejen krále, ale i šlechty, 
církve, nebo i bohatých měšťanů. Poslední realizací 
parléřovské huti byla „Staroměstská a Mostecká věž“ 
s plastikami Karla IV., jeho syna Václava a českých 
patronů sv. Vojtěcha, sv. Víta a sv. Zikmunda. Mezi 
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Pečeť se symbolem pražské univerzity: klečící KarelIV. předává zakládající listinu 
zemskému patronovi a věčnému českému vládci sv.Václavu. Původní univerzitní 
pečetidlo se dosud zachovalo.

Zlatá bula sicilská

Kaple sv. kříže
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sakrální-církevní stavby patří 21 kostelů a klášterů, 
které Karel IV. doporučoval, zřídil a s církví realizoval 
po České zemi.

Další prací byla sběratelská činnost. Karel IV. byl 
jeden z největších sběratelů od zániku antiky. 
Činnost se týká dvou okruhů archeologického  
a přírodovědeckého. Karel především podporoval 
úctu k relikviím svých osobních patronů, rodových 
předků a předchůdců na českém a císařském trůně 
sv.Václava, sv.Karla velikého, sv.Zikmunda patrona 
Burgunska.
V roce 1345 získal Karel v Pávii celou kostru sv. 
Víta a tak mohl učinit z katedrály pražského hradu 
centrum kultu tohoto prvomučedníka. Podobně tomu 
bylo i s dalšími četnými ostatky světců. Jenom pro 
zajímavost byzantský císař Jan V. Palaiolog mu zaslal 
kosti patriarchů Abrahama, Izáka a Jákoba. Uherský 
král Ludvík velký, mu věnoval ubrus ze stolu Poslední 
večeře, francouzský král Karel V. mu předal dva trny 
z Kristovy koruny a část Kristovy bederní roušky mu 
věnoval papež Urban V.
Veřejnost dovedl upoutat i tím, že sbíral pohanské 
relikvie (např. potvrdil starší ustanovení, aby se 
při korunovaci českých králů obřadně používalo 
lýčených střevíců a mošny mýtického Přemysla 
Oráče. Jeho zásluhou se dostalo do svatovítského 
inventáře mnoho importovaných textilií, zlatnické 
a klenotnické výtvory (např. 27 zlatých a stříbrných 
poprsí světců) a kapitulní knihovna po jeho smrti 
vlastnila 200 rukopisů a to většinou iluminovaných. 

K nejdrahocennější části chrámového pokladu patří 
tumba se zlatou sochou sv. Václava.
Část drahocenných děl uloupil na počátku husitských 
válek Zikmund na žold pro svou armádu. V té době se 
z pokladu ztratilo žezlo, jablko a prsten. Bez porušení 
vyvázla jen svatováclavská koruna.

Karel IV. často jezdil po Čechách, ale i do Německa 
a po celé Evropě. Při pobytu v západních Čechách 
navštívil krajinu plnou lesů a také pramenů. Na 
doporučení místních starousedlíků si vykoupal své 
nemocné nohy v jednom z nich a pocítil určité uvolnění 
a zlepšení. Tímto nepřímo zahájil první historicky 
dochovanou lázeňskou léčbu a rozhodl, aby se zde 
vybudovaly první lázně u nás, které později dostaly 
jméno Karlovy Vary. 

Karel navštěvoval i hrad Bezděz, který byl postaven 
králem Přemyslem Otakarem II. 1264-1278.  
Po králově smrti se stal Bezděz vězením Václava II.  
a jeho matky Kunhuty. Za vlády Jana Lucemburského 
otce Karla IV. byl hrad zastaven pánům z Dubé  
a Lipé (Berků). Když byl jmenován králem Karel 
IV. hrad Bezděz vykoupil zpět a stal se tak hradem 
královským. Karel hrad často využíval a navštěvoval. 
Poblíže kopců dvou Bezdězů je Vrátenské hora.  
O této hoře se vypravuje tato pověst.

Karel IV. byl vášnivý sběratel svatých ostatků 

Korunovační klenoty

Hrad Bezděz
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Okolo roku 1350 jel král Karel IV. z Bezděze  
do Mělníka, jezdíval tady často, když se vracel  
do Prahy a chtěl se zastavit v Mělníce, aby tam 
prohlédl nově založené vinice, do nichž vinnou révu 
přivezl sám, až z dalekého Burgunska. Na cestě  
do Mělníka přijel v poledne do Vrátna a zastavil se 
tam na oběd. Vrátenští sháněli, co nejlepší ve vsi 
měli, aby svého krále dobře pohostili. Když vstal  
od oběda, pohleděl Karel směrem k dlouhé hoře  
a pravil: „Za to, že jste mě dnes tak poctili, budiš hora 
vaše“. Od té doby se hora jmenuje Vrátenské hora, 
ač je od Vrátna přes dvě vesnice Lobeč a Libovíz 
vzdálena.

Také se praví, že prý oběd dlouho nebyl upraven 
a vrátenští se pak vymlouvali, že jim dříví hoře-
ti nechtělo. A tu prý Karel řekl: „Aby jste vždycky  
i dostatek dříví měli, daruji vám tu horu a i cesty k ní“. 
Od té doby Vrátenští pro dříví na Vrátenskou horu 
jezdili a káceli tolik, kolik potřebovali.
Asi roku 1506 došlo k nedorozumění mezi panem 
Hrzánem z Harasova a vrátenskými ohledně pomezí 
nebo hranic. I šli vrátenští do Bělé a dali si vložit 
do knihy zápisy všech pomezí k Vrátenské obci 
náležejících. Byly války dlouhé a každý měl o sebe 
starost, aby svůj život a jmění zachránil. Na obecní 
Vrátenskou horu se zapomnělo a někdo si zadní tj. 
západní část hory přivlastnil. Když bylo po válkách  
a vrátenští na horu pro dříví jeli, byli od cizích hajných 
prázdni posláni domů. Vrátenští se o své právo 
k hoře u úřadu hlásili, že ta hora celá jim od Karla 
IV. byla dána dokazovali. Od protivné strany bylo jim 
však řečeno:“Vy vrátenští nedali jste tenkráté králi 
Karlu IV. celý oběd. Neuvařili jste mu hrách a král prý 
řekl. Kdyby, jste mi dali k obědu také hrách, byl bych 
vám dal horu celou, ale tak vám dám jen půl hory“. 
Vrátenští odporovali, že tomu tak není, že oni dostali 
horu celou, ale ať se snažili jakkoli z hory té je teď 
Vrátenských jen tolik co je od Vrátna viděti. Ostatní 
část nikdy více nedostali.
O Vrátnu a okolí je psáno ve Věstníku bělska,  
že země nebyla po jeho jmenování králem v dobrém 

stavu, že určité skupiny okrádaly slabší. Byli to zloději 
a Karel IV. se svými oddíly je začal pronásledovat  
a vyháněl je z Čech, bořil mnohdy jejich pevné hrady 
a obsazoval místa, kde okrádali poctivé lidi, a zajaté 
kázal věšeti a pouštěl takovou hrůzu na nekalou tu 
čeládku, že brzy bylo ve všech krajích bezpečno.
O vinné révě z Burgunska, která byla vysazena  
na Mělníku je velmi dobře psáno v „Romanci o Karlu 
IV“, kterou napsal Jan Neruda

ROMANCE O KARLU IV.

Král Karel s Buškem z Velhartic 
teď zasedli si k dubovému stolu — 
ti dva už pili mnohou číši spolu 
a zapěli si z plných plic. 
»Nuž dej sem zlaté číše, páže, 
a nalej vína — dolej výš — 
dnes, pane Bušku, cosi zvíš!«  
král Karel vesel káže.

»Zde po tom víně, Bušku, slyš, 
domácí slunce naše v loni hrálo — 
toť první víno, které v Čechách zrálo — 
aj tedy vzhůru, pijme již!«  
A pili — král však náhle prsknul — 
»To že je víno? tenhle kvas? 
vždyť ústa křiví, láme vaz!«  
a zlostně rukou mrsknul. 
 
»Eh — vezu révu z Burgund sem,«  
král dál a dál si v zlosti svojí vede, 
a takovouhle peluň mně z ní svede 
ta velebená česká zem! 
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, 
že sčesám trpké trnky z nich, 
a chceš-li klidit pustý smích, 
zde růže sázet radím! 
 
Však jaká země — taký lid! 
vás kdyby učit chtěli všichni svatí, 
zda všimnou si jich Češi paličatí — 
buď svatý rád, když není bit! 
Jak bych zde mlátil otep slámy! 
Nechť chci со chci, za krátký čas 
se všechno jinak zvrtne zas — 
mám já to bídu s vámi!«  
 
Přec zase číši k ústům zdvih‘, 
a napiv se, své velké dobré oči 
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí, 
ten však je jako pěna tich. 
Jen –– aby marně nezahálel — 
pan Bušek máčel zub a pysk 
a víno ku půnebí tisk‘ 
a po jazyku válel. 

Vrátenská hora
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»Ba je to bída«, děl zas král 
a rychle zavdal sobě vína znovu, 
tak rychle, jak by bránil zlému slovu; 
však kolem úst již úsměv hrál. 
»Mám žízní umřít? — na mou víru, 
Ty‘s oslep‘, páže — nevidíš, 
že přede mnou je prázdná číš? — 
a dej mi dobrou míru! 
 
Pij, Bušku — již se nezarmuť — 
a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví: 
můj jazyk je jak známo vybíravý — 
a našel již v tom víně chuť. 
Víš — zkoumat třeba, Bušku milý! 
to víno má svůj zvláštní ráz, 
zprv trpké, ale milé zas — 
my, myslím, už se opili!« 
 
»Nu vidíš, králi: tak náš lid! 
Má duši zvláštní — trochu drsná zdá se — 
však květe po svém, v osobité kráse —  
teď přerušil svůj náhle klid 
hned rozveselen Velhartice — 
»»ach přibliž k tomu lidu hled 
a přitiskneš svůj k němu ret 
a neodtrhneš více!«

Karel IV. oblast oblast kolem Vrátna, Katusic, Březovic 
často navštěvoval, protože tady vedla obchodní 
stezka do Německa zvaná „Záhošťská“. Karel jezdil 
do Žitavy, kde získal jako leno hrad Wenzelsburg 
v Laufu. Na stěnách tohoto hradu v zasedací místnosti 
jsou vytesány a vymalovány erby – 114 českých 
znaků všech panství, které s ním spolupracovali. Mezi 
jinými je tam i erb pánů z Kováně (erb pod jménem 
Cowayn pod názvem kamenické kleště). Tehdy  
na Kování vládly rody Zděnka z Kováně, Sulka  
a Bohuše z Kováně. Byl to čistě český vladycký rod.
Katusice určitou dobu úzce spolupracovali s tímto 
panstvím, i když v Katusickém kostele je erb pánů 
Berků z Dubé a Lípé (dvě zkřížené ostrví - větve se 
suky, které od půlnoci k polednímu směřují). Z toho 
se dá soudit, že kostel byl vystaven touto starou 
českou šlechtou. První písemná zmínka o kostele je 
v roce 1384. V roce 1341 je znám jako rytíř českého 
krále Jana Lucemburského otce Karla IV. zmíněný 
Zděnek z Kováně, který byl členem jeho družiny a byl 
mu velmi oddán. 
Karel IV. byl ve svých mladších letech vášnivým 
lovcem. K jeho oblíbeným lovištím patřily i hluboké 
bezdězské hvozdy. Vydával se tam obvykle jen 
s malým doprovodem. Toho chtěli využít někteří 
zrádní páni, kterým nebyla Karlova spravedlivá vláda 
po chuti. Úplatky získali členy královské družiny, 
aby jej přepadli a odstranili. Využili chvíle, kdy byl 
Karel zaujat štvaním silného jelena, přemohli jej 
a svázali. Přivázali krále k silnému stromu, kde se 

nejvíce zdržovali medvědi a jiné dravá zvěř. Královu 
výzbroj pohodili v houští. Karel se dlouho pokoušel 
uvolnit z pout a přivolat pomoc. K samému večeru 
jeho volání zaslechl uhlíř. Zajatce osvobodil a zavedl 
do své chatrče. Tam se s králem, který se nedal 
poznat, rozdělil o večeři a uložil jej k spánku. Druhý 
den na naléhavé prosby doprovodil uhlíř hosta  
do Prahy. Teprve tam se král svému dobrodinci 
odtajnil. Zrádce nechal uvěznit. Uhlíře pozval ke své 
tabuli, v hovoru se král zeptal: „ A z jakého dřeva pálíš 
nejlepší uhlí?“ „Aus der Berke“ odpověděl uhlíř. Tato 
uhlířova odpověď se stala památnou. Když Karel IV. 
z vděčnosti povýšil svého zachránce do šlechtického 
stavu, dala jméno později tak slavnému rodu Berků, 
jehož byl uhlíř praotcem.
V kronikách obcí Trnová, Sudoměř a dalších se píše 
o Karlu IV., že bylo darováno na zvelebení obcí 166 
lánů obcím Chotětov, Sušno, Hřivno, Sudoměř, Kluky, 
Katusice, Trnová, Vrátno.
Mimo tyto daroval ještě král Václav měšťanům 
bezdězským 12 lánů lesa zvaného „Lucka – Bukovina“ 
a chtěl, aby město mělo tatáž práva jako jiná města 
královská. Tuto listinu potvrdil též král Karel IV. a pan 
Hynek Berka v Praze dne 2. září 1348. 
Druhá zmínka v trnovské kronice je z roku 1348 kde 
v latinském tisku postupuje král Karel IV. bělskému 
rychtáři Ježkovi z Kluků privilegia Přemysla Otakara 
II., Václava II. a pana Berky z Dubé a Lipé.
Karel IV. římský císař a král český zemřel 29. listopadu 
1378 na zápal plic ve svém příbytku na pražském 
Hradě a 16. prosince byl v chrámu sv. Víta slavnostně 
pochován.

Řadu dní byla vystavena rakev s tělem zemřelého 
a tisíce lidí proudily z pražských měst a venkova 
vzhůru ke Karlovu sídlu. V těchto dnech vyzváněly 
zvony všech pražských kostelů.

Pojednání o Karlu IV. sestavil Václav Kuntoš 
společně s Františkem Krajíčkem z Prahy

Věnceslav Černý - smrt Karla IV.
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Vánoční jarmarK

Je 29. listopadu, první adventní neděle roku 2015  
a venku od rána prší. Dnes se koná již tradiční 
vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. 
Déšť nám tuto situaci silně komplikuje. Jak ochránit 
prodejce, jejich zboží a návštěvníky jarmarku  
od nepřízně počasí?  
Spojili jsme se s hasiči a ve dvě hodiny se scházíme 
na návsi k přípravám. Členové hasičského sboru již 
vynášejí z hasičárny stany. Velký párty stan stavíme 
pro stánkaře a menší pro občerstvení. Stále prší  
a počasí nijak nepřipomíná adventní, předvánoční 
čas. Stavíme stoly do velkého stanu a přidělujeme 
místa příchozím prodejcům. Jsme překvapeni co se 
jich sem vešlo. Nabídka zboží je veliká: adventní věnce 
a svícny, šperky, zákusky, vánoční ozdoby z korálků 
a stuh, vánoční dekorace a dárečky dětí z mateřské 
a základní školy, cukroví, perníky, výrobky z pedigu, 
jmelí, filcová zvířátka, ptačí krmítka, prkénka a co mě 
zaujalo osobně, byly dřevěné domečky s panenkou 
a panáčkem předpovídající počasí. Bude hezky 
vyjde panenka, bude zataženo vyjde panáček. Tuto 
malou meteorologickou stanici znám z dětství, kdy 
jsem ji vídala za okny domů a jako dítě po ní toužila. 
Dnes si plním dětský sen a domeček si kupuji. Pod 
malým stanem děvčata z Dámského klubu připravila 
občerstvení. Nabízejí čaj a svařené víno a k tomu 

podávají doma napečené zákusky, kterých je letos 
opravdu lákavý výběr včetně vánočky. Hned vedle 
se pod stan vešel stánek pana Milana Červeného, 
který ohřívá jelita a jitrnice a paní Mgr. Blanka 
Holoubková nám je spolu s tlačenkou nabízí. A je 
čas zahájit jarmark, hasiči staví  ještě jeden stan 
pro děti ze základní školy, které doprovodí jarmark 
hrou na flétny a zpěvem. Zazněla slavnostní famfára 
z borlice Lukáše Jíry, vtěsnali jsme se pod stany  
a udělali místo malým dětem z mateřské školy, které 
přišly dnešní slavnostní odpoledne zahájit. Pro déšť 
jsme jejich vystoupení nemohli vyslechnout pod 
vánočním stromem jako každý rok. Pod stany se tísní 
množství návštěvníků, ale počasí a chlad nikomu 
nevadí. Krásné zboží, kulturní vystoupení dětí a teplé 
občerstvení zahřálo po těle i duši. Z velké účasti na 
jarmarku je patrné, že má již své příznivce, kteří si 
ho nenechají ujít ani za nepříznivého počasí. Stánků 
včetně občerstvení bylo šestnáct a jedna výstava, 
a to kroužek keramiky při naší základní škole, pod 
vedením paní Hany Bahníkové vystavoval keramické 
betlémy, moc zdařilá dílka. Bohužel nebyla na prodej.  
Padá soumrak a nastává čas svolat nedočkavé děti 
pod vánoční strom, podaří se jim rozsvítit zazvoněním 
zvonečku vánoční strom? Ano, jistě že, a zároveň 
se rozzářila i očka našich nejmenších, našich dětí  
a vnoučat, z radosti, že se jim podařilo strom rozsvítit 
a že se blíží čas vánoc. 

Kulturní a společensKé aKce
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adVentní zpíVání

V neděli 20. prosince, v předvánoční atmosféře,  
od 17,00 hodin jsme pořádali v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie adventní zpívání.       
Pozvání na ně přijal i pan farář Kamil Škoda, 
který nás v úvodu koncertu přivítal a popřál  
nám požehnané svátky vánoční.

Koncert zahájil mladý varhaník David Coufal. 
Rozezvučel kostelní varhany a mezi nás se snesla 
pohoda a hudba starých mistrů navodila slavnostní 
atmosféru.
Hlavního programu se ujal pěvecký sbor z Valovic. 
Jeho členy jsou obyvatelé Valovic a jejich přátelé  
ve věku od desíti do osmdesáti let. Na nevelkou obec 
je opravdu početný, odhadujeme 20 členů. O hudební 
doprovod se starají přímo členové sboru.   
Děti ze základní školy pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Heleny Bajtlové nacvičily živý betlém a společně 
se sborem zazpívaly. 
Děvčata z Dámského klubu připravila teplý punč, čaj 
a cukroví a před kostelem nás pohostila. 
Popřáli jsme si krásné svátky vánoční, hodně zdraví 
do nového roku a rozešli se do svých domovů.  



čarodějnIce a staVění máje 
30. dubna se opět sejdeme na dětském hřišti 
na náměstí. Přestrojení za čarodějnice je vítáno 
nejen u dětí, ale i dospělých. Děti nejprve ozdobí 
májku a pak ji za pomocí tatínků postavíme.    
Úspěšné postavení májky děti oslaví tanečním 
rejem čarodějnic kolem májky. Pak něco 
sladkého na zub a jdeme vyprovodit čarodějnici 
na polní letiště, kde ji upálíme na hranici. Pro děti 
budou připraveny vuřty na opékání. Hasiči zajistí 
bezpečnost průvodu a dozor u ohně. Dětem 
předvedou hasící techniku.  

  Stavění máje v předvečer 1. května se 
traduje již od roku 1422. Staročeská májka je 
tradičním symbolem jara. Je to strom z lesa, smrk, 
jedle, borovice nebo břízka. Ta se oklestí a ozdobí 
věnci, pentlemi nebo květinami. Podle některých 
výkladů je účelem stavění máje přinesení lesního 
ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. 
Kromě těchto obecních májů, které se stavějí  
na návsi, vztyčují někde mládenci menší májky 
– vyzdobené břízky – před domy svých dívek.  
To je moc pěkný zvyk, sama ho pamatuji. 
1. května ráno jsme, my děvčata, pospíchala ke 
vratům zjistit, zda na nás mládenci nezapomněli.                         
Chlapci, co říkáte tomu, obnovit tento pěkný 
zvyk?
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1. setKání jubIlantů
31. března 2016 poprvé uvítáme naše jubilanty, kteří v měsících leden, únor a březen dovršili 70, 75, 
80 a více let. Setkání se uskuteční v obřadní síni s představiteli naší obce.  
Nebude chybět kulturní program ani občerstvení.

přIpraVujeme pro Vás

posezení s důchodcI
Ve čtvrtek 7. dubna Vás, milí senioři očekáváme 
v Kulturním domě v Katusicích na každoročním 
setkání. Přijďte pohovořit s přáteli, pobavit se 
a vyslechnout informace o dění v naší obci. 
Program si pro Vás připravily děti z mateřské  
a základní školy. 
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 den VítězstVí – 8. KVěten 
Tento svátek připadne letos na neděli, proto 
položení kytic k pomníkům padlých uskutečníme 
v pátek 6. května 2016 v deset hodin, sraz  
u kostela, poté průvodem na hřbitov. Jako každý 
rok se tohoto uctění památky padlých v druhé 
světové válce zúčastní děti ze základní školy  
a pedagogický sbor připraví krátký projev. K této 
malé slavnosti zveme i Vás, naše spoluobčany. 

pochod „poznáVej sVou obec“
21. května 2016 se uskuteční další z pochodů 
z cyklu „Poznávej svou obec“. Tentokrát pozná-
vání naší obce rozšíříme o poznávání našeho 
nejslavnějšího předka, otce vlasti, krále Karla 
IV., krále českého a císaře římského. 
Karel IV. měl blízko k nedalekému hradu Bezdězu. 
Ten dal v letech 1264 – 1278 vybudovat, jako 
královský hrad, král Přemysl Otakar II. Jeho syn 
Václav II. po té co usedl na trůn a snad i kvůli 
zlým vzpomínkám na hrad a jeho věznění zastavil 
Bezděz Hynkovi Berkovi z Dubé. On a posléze 
jeho syn měli hrad v držení do r. 1348. Právě 
v tento rok se rozhodl český král a římský císař 
Karel IV., že je třeba posílit centrální moc. K tomu 
mělo dopomoci vykoupení všech zastavených 
statků. Aby předešel dalšímu rozptylování 
majetku ustanovil, že už nikdy nesmí být Bezděz 

(ani další významné hrady) zastavovány. Karel 
IV. si hrad oblíbil a mnohokráte zde pobýval. 
Také dal osobně pokyn k založení Velkého 
rybníka (dnes Máchovo jezero). Bohužel královo 
ustanovení o nezastavitelnosti Bezdězu a dal-
ších hradů nebylo respektováno dlouho. Již 
v roce 1398, dvacet let po Karlově smrti dal jeho 
syn Václav IV. hrad do zástavy svému bratranci  
Prokopovi.      
Kudy jezdil Karel IV. na Bezděz? Jistě královskou 
cestou, která vedla z Prahy do Žitavy (zvanou 
mělnickou). Navštívil někdy Katusice? Na tuto 
otázku asi odpověď nenajdeme, ale na mnohé, 
které se týkají života slavného vladaře jistě ano.  
A to právě na našem pochodu, v sobotu 21. 
května, který věnujeme sedmistému výročí 
narození Karla IV., 14.5. 1316.     
Pozvánka na pochod bude včas vyvěšena. 

dětsKý den
V sobotu 4. června pořádá Obecní úřad a Základní škola v Katusicích oslavu Mezinárodního dne 
dětí.  Pro děti bude uspořádáno sportovní odpoledne. Čas a místo konání budou  včas oznámeny.  

opraVy a údržba V obcI

Výměna oKen V Kulturním domě
V období od dubna do srpna bude probíhat 
výměna celoplošně prosklené jižní stěny 
kulturního domu za standardní okna. Současnou 
skleněnou stěnou dochází k velkým tepelným 
ztrátám a při přívalových deštích k zatékání  
do tělocvičny a k následnému ničení parket. 

Zvenčí budou na oknech nainstalovány rolety  
a z vnitřní strany okna ošetří stahovací mříže. 
Dále budou vyměněny vchodové dveře do tělo-
cvičny a do knihovny. 
Obec požádala o dotaci Středočeský kraj Fond 
rozvoje obcí a měst. 
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opraVa KřížKů
V obci Katusice se nachází sedm křížků. 
V Katusicích na křižovatce Bezenské a Mšenské 
ulice a torzo křížku na travnatém břehu vlevo 
při odbočení na polní letiště. V Trnové v první 
zatáčce, od Katusic, vlevo stojí jeden a další  
na návsi. V Doubravici jeden na návsi a u vý-
jezdu na Trnovou vpravo druhý. Jeden křížek 

se nachází ve Spikalích na návsi. Křížky budou 
očištěny, doplněny chybějící části, zpevněny  
a kovové části budou zrestaurovány.
Středočeský kraj Fond oprav kulturních památek 
vypsal bohužel dotaci pouze na jednu památku 
v obci, proto můžeme žádat dotaci pouze  
na opravu jednoho křížku, vybraly jsme, pro 
rozsah prací, křížek na návsi v  Trnové.

obnoVa Výsadby V parKu na náměstí
Úprava parku má tři body:
1.Prořezávka lip na náměstí. 
V současné době je již provedena. Byl proveden 
odlehčovací a zdravotní řez stromů, tak aby se 
prodloužila životnost stromů, odstraněny byly 
větve hrozící pádem a překážející dopravě  
a zasahující ke zdi kostela. Prořezávku provedla 
odborná firma, která v naší obci prořezává stromy 
již několik let a vždy k naší spokojenosti. 
2.Odfrézování pařezů.
Sedmnáct pařezů zbylo po kácení bříz a jednoho 
smrku, které překážely v úpravě náměstí a sekání 
trávy. Pařezy budou mechanicky odfrézovány 
a následně zasypány zeminou a osety travním 
semenem. 

3.Nová výsadba
Podél komunikace budou břízy nahrazeny 
stromy s malou kulovitou korunou, bude zde 
vysázen trnovník Umbraculifera. V prostoru 
parku pak doplníme výsadbu jedním stromem 
liliovníku tulipánokvětého a jedním stromkem 
jinanu dvoulaločného – Ginkgo biloba.
Tři staré proschlé smuteční vrby okolo kovaného 
plůtku budou nahrazeny novými sazenicemi.   
I na tuto akci jsme požádaly Středočeský kraj  
o dotaci.  



odVoz odpadu 
Za rok 2015 bylo z naší obce a jejích částí 
odvezeno následující množství odpadu:
Směsný komunální odpad – 160,02 t
Objemný odpad – 19,82 t

Kompozitní obaly – 0,15 t
Papír a lepenka – 0,70 t
Sklo – 12,50 t
Nebezpečný odpad – 0,98 t
plasty – 5,68 t
kovy – 0,053 t
Za nebezpečný odpad obec zaplatila 7.151,- Kč, za 
velkoobjemové kontejnery 55.994,- Kč, za komunální 
odpad 511.154,- Kč, za tříděný odpad 75.641,-Kč, za 
bioodpad 11.273,-Kč. 

nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu provede 
firma COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.
30.dubna 2016 od 9,30 – 9,45hod. 
od budovy Obecního úřadu.

Obyvatelé Valovic, Spikal, Doubravice a Trnové si 
připraví odpad na pátek ráno 29. dubna 2016 před 
dům.
Odvezeny budou: obaly od barev, autobaterie, 
lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky.
Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné 
podstatné části a nesmí být demontované. Dále 
bude odvezen olej, barvy (vše v dobře uzavřených 
nádobách) monočlánky a drobné baterie. Jiné druhy 
odpadu nebudou odvezeny. Odvážen bude pouze 
odpad a elektrozařízení pocházející z domácností!
Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
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Informace pro občany
místní poplatKy
Dle závazné vyhlášky obce je stanovena výše 
poplatků za nakládání s komunálním odpadem jako 
v loňském roce na částku 500,- Kč/osobu a rok.
Poplatek za psy zůstal stejný i pro letošní rok  
100,- Kč za prvního psa, 150,- Kč za druhého psa, 
200,- Kč za třetího a další. Poplatky jsou splatné do 
31. března 2016.
Úhradu poplatku můžete provést v hotovosti  
v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce:
č.ú. 483149319/0800 variabilní symbol uvádějte  
u poplatku za odpad VS 1340, poplatek za psa  
VS 1341.
Osvobozeni od poplatku jsou osoby, které se 
dlouhodobě v obci nezdržují – a tuto skutečnost 
doloží, a dále občané, kteří doloží, že poplatek 
zaplatili v jiné obci.

VelKoobjemoVý Kontejner
Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad bude 
včas oznámeno, předběžně v měsíci květnu. Sledujte 
vývěsní tabule.
Dále upozorňujeme, že kontejnery na plasty i sklo 
slouží jen fyzickým osobám a rozhodně do nich 
nepatří odpad z podnikatelské činnosti.

sběr použItého oŠacení
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého oša-
cení. Letního a zimního ošacení, lůžkovin, prostěradel, 
ručníků, utěrek a záclon. Péřové přikrývky a polštáře, 
hračky, nepoškozenou obuv, domácí potřeby – 
nádobí, skleničky vše nepoškozené.
Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční: 21.4.2016 od 12,00 – 15,00 
hodin a 22.4.2016 od 7,00 – 15,00 hodin na obecním 
úřadě v Katusicích

jaKost pItné Vody za roK 2015
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eVIdence obyVatel 
K 31.12.2015 jsme v naší obci evidovali 795 trvale 
žijících obyvatel, z toho 401 žen a 394 mužů. 
V roce 2015 se narodilo celkem 11 občánků (5 dívek 
a 6 chlapců), zemřelo 7 občanů. 
Své „ano“ si řeklo 7 párů novomanželů.
Do obce se přistěhovalo 21 občanů a odstěhovalo 
14 občanů.
Oproti minulému roku se celkový počet obyvatel 
zvýšil o 11 občanů.

meteoroloGIe
Meteorologické pozorování v Katusicích za rok 
2015 a perspektivy dalšího vývoje v této činnosti. 
Meteorologické pozorování v Katusicích má 
určitou tradici. Máme padesátiletý průměr, na který 
porovnáváme některé hodnoty především množství 
srážek a jejich rozložení během roku, což je důležité 
zvláště pro zemědělskou činnost. Dle pracovníků 
hydrometeorologického ústavu je zde určitý zlom 
v teplotách a formě srážek, což je důležité pro 
hodnocení těchto ukazatelů v této oblasti. I podklady 
sledování pro pojišťovnu při živelných pohromách 
mají svoji důležitost. Podrobně o tom bylo psáno 
v minulých časopisech zpravodaje v roce 2013  
a 2014.
V roce 2015 spadlo v Katusicích 515,3mm srážek, 
proti padesátiletému průměru, který je 590mm je to 

o 83,7mm méně. Naplňují se předpoklady ubývání 
srážek a snižování hladiny spodní vody spolu 
se zvyšováním teplot. Loňský rok byl nejteplejší 
za posledních 240 let tj. od roku 1775 od kdy se 
průměry teplot sledují, může to být i podstatně déle, 
což nemůžeme dokázat. Průměrná teplota byla 
9,4 stupně. Rok 2015 byl teplotně 2 stupně nad 
dlouhodobým průměrem z let 1961-1990.
Největší výkyvy přinesl srpen, kdy byla průměrná 
teplota 5,1 stupně nad normálem. S teplotním 
průměrem 21,3 stupně byl srpen nejteplejším 
měsícem od roku 1961. Sucho, které se projevilo  
na vodních tocích je možno přirovnat dle meteorologů 
k hydrologickému suchu v letech 1904 a 1947.

přehled rozdělení srážek dle čtvrtletí – r. 2015
50tiletý Ø skutečnost + mm

-
poznámka

I.čtvrtletí 111 100,5 -10,5 v únoru jen 7mm srážek

II.čtvrtletí 172 147,1 -25,1 velmi málo sněhu

III.čtvrtletí 188 123,0 -65 v září jen 17,7 mm srá-
žek

IV.čtvrtletí 128 144,7 +16 velmi teplý prosinec

celoročně 599 515,3 -83,7 velmi špatné rozložení 
srážek

pálení tráVy
Upozorňujeme občany, že je ze zákona zakázáno 
vypalování trávy. Pálit se smí jen suché
dřevo, které nebude moc kouřit a tím nebude 
obtěžovat sousedy a znečišťovat ovzduší.
Občan je povinen nahlásit pálení větví na inter-
netových stránkách HZS Středočeského kraje - 
www.hzskladno.cz, kde si najdete odkaz Aplikace 
pálení a vyplní příslušnou tabulku, kterou odešle. 
Tím zaregistruje pálení do programu ohlášení pálení  
a splnil svou ohlašovací povinnost v předmětné 
věci.

reKonstruKce Kulturního domu
Z důvodu zahájení rekonstrukce velkého a malého 
sálu v kulturním domě Katusice, budou od 11.4. 
2016 pro veřejnost tyto prostory uzaVřeny !
Předběžná rekonstrukce je plánována na cca  
4 měsíce. O ukončení rekonstrukce Vás budeme 
včas informovat. Děkujeme za pochopení.

hláŠení místního rozhlasu
Hlášení zasíláme také e-mailem. Žádost o zřízení 
služby pište na adresu urad@obec-katusice.cz 
– do předmětu zprávy uveďte „Hlášení rozhlasu 
elektronicky“. 
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sdh KatusIce

Náš sbor dostal dne 9.1. 2016 od hejtmana 
Středočeského kraje Miloše Petery ocenění za rozvoj 
dobrovolného hasičstva na území Středočeského 
kraje z rukou náměstka hejtmana Karla Horčičky  
a Přemysla Sezemského zástupce Bezpečnostní 
rady Středočeského kraje. Toto ocenění bylo uděleno 
3 sborům na území Středočeského kraje. A je to pro 
nás čest. Je to ohodnocení naší práce za veškerou 
snahu a činnost v posledních letech, a to jak na poli 

dobrovolné činnosti hasičů pro ostatní hasičské sbory, 
tak i pro širokou veřejnost. V letošním roce proběhlo 
pokácení 25 nebezpečných stromů v místním parku. 
Hrozilo jim už velké nebezpečí pádu a tím vznik škod 
na majetku, ale hlavně ublížení na zdraví našich 
spoluobčanů. Naše jednotka od začátku roku má za 
sebou cyklické školení na motorové pily a školení 
velitelů a strojníku na HZS Mladá Boleslav. Máme za 
sebou 2 výjezdy od začátku roku. Náš nejstarší člen 
Václav Cinkl oslavil 85. narozeniny a jak říká, stále 
je schopný hasič. Ještě vám otevře a zavře vrata na 
výjezdy. 

Tomáš Vilím

Dlouhodobě se budeme muset připravit na šetření 
vodou a vhodnými opatřeními zabezpečit její další 
využití, případně větší akumulaci a vytvořit podmínky 
většího vsakování, za účelem zvýšení hladiny spodní 
vody.
Pro větší přehled rozdělíme vodu do 3 skupin (zelená, 
modrá, šedá) s možností lepšího využití, případně 
úspory.

Zelená – vzniká vodními srážkami, její množství 
ovlivňují zemědělci, vodohospodáři, administrativa, 
ale i občané. Ve vládě se již projednávala vytvořit 
nové čtyři akumulační nádrže – přehrady. V přírodě 
obnovit mokřady, na vesnicích zanikly retenční  
a požární nádrže.
V kategorii zelené vody budou jistě úpravy nájemních 
a prodejních smluv v souvislosti se stavem vody 
v půdě, včetně betonových ploch. Kontrolovat výšku 
spodní vody z hlediska tvoření drobtovité struktury 
a humusu v půdě. Na svazích zamezit splachování 
ornice.

Modrá – je to především pitná voda, její šetření 
v domácnostech a kde to jde náhrada pitné vody 
za užitkovou (např. splachování WC). Více využívat 
vody užitkové při dešti ze střech, napouštěním  
do jímek a použít na WC, zalévání, mytí aut apod.

Šedá – tuto kategorii produkují průmyslové závody 
a města. I zde jsou velké rezervy v produkci, nebo 
v jejím dalším využití. Nestačí ji rychle odvést do 
vodního toku, aby co nejdříve opustila republiku, 

je potřeba ji využit akumulací, nebo postřikem  
i s možností vsakování.

Z hlediska potřeby získání údajů o počasí v zlomové 
oblasti Katusicka, požádal Hydrometeorologický 
ústav Komořany Obecní úřad Katusice o zbudování 
klimatologické stanice, čímž by se rozšířilo sledování 
jednotlivých ukazatelů a zmechanizoval by se provoz 
sledováním. Zastupitelé obecního úřadu toto schválili 
a stanice je již zbudována.
Je zabezpečeno pozorování stavu počasí, půdy, 
jevů a měření sněhové pokrývky jako doplnění 
automatického měření. Měření bude i nadále provádět 
p. Kuntoš.
Stanice se skládá z 10 m stožáru, ze kterého se 
měří rychlost a směr větru a sluneční svit. Na rameni  
ve výšce 2 m v solárním krytu je měřena teplota  
a vlhkost vzduchu. Na povrchu trávníku je položeno 
čidlo, které měří přízemní minimální teplotu. 
V blízkosti stožáru je umístěn srážkoměr. Stanice 
nepřetržitě dodává data do Komořan. Ta jsou 
využívána pro potřeby klimatologie a dalšího využití. 
Stanice je začleněna do sítě meteorologických stanic 
v České republice a tím bude sloužit k zpřesnění 
předpovědi počasí. Získaná data budou k dispozici 
všem organizacím i pro širokou veřejnost. Stanice 
je umístěna za stodolou obecního úřadu. Naměřené 
údaje z této stanice lze získat na portálu ČHMU např. 
na adrese http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/
poboc/OS/KW/Captor/pobocka.PR.1.html

p. Kuntoš Václav



Od loňského roku, kdy se rozvinula spolupráce 
mezi obcí Katusice a Domovem seniorů  Dolní 
Cetno, začala docházet Eliška Štencová se svou 
fenkou Diou a psem Chicem na canesterapii. Staří 
lidé byli před příchodem do domova často zvyklí  
na přítomnost domácího zvířete, najednou jim kon-
takt s ním chyběl. Proto byli moc rádi, když Eliška 
nabídla vystoupení s pejsky a že za nimi bude 
s Chicem a Diou docházet. Canisterapie v domově 
probíhá nejprve ve skupině, poté i individuálně  
na pokojích u nepohyblivých klientů. Seniorům 
možnost fyzického kontaktu se psem, který se  
od nich nechá hladit, drbat a krmit, velmi prospívá.

Kontakt s pejskem ovlivňuje jejich celkovou psy-
chickou i fyzickou kondici. Dochází ke zmírnění bo-
lestí a svalových křečí, zlepšuje se nálada, pohyb-
livost a spolupráce. Pejsek nabízí starým a opuštěným 
lidem přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, 
ale i respektování.

Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti 
zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy, ale 
popouzí také k pravidelnému pohybu a projevení citů, 
pomazlení se a k stimulaci hmatové oblasti. Zvyšuje 
se pocit bezpečí a zmírňuje se pocit osamění, žalu 
a bolesti při ztrátě životního partnera. Tito tvorové 
dokáží vyburcovat z nostalgie a deprese, které často 
senioři a nejen oni podlehnou. Pes nerozlišuje podle 
vizáže či onemocnění, ale spoléhá na svůj instinkt  
a vnitřní hodnoty. Tento společník už svou přítomností 
dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je 
jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, nemůže být 
pochyb.
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seznam jubIlantů

duben
75 let Anna Kuntošová
          Marie Martincová
82 let Miloslava Folprechtová
86 let Marie Jírová
92 let Jan Goldbach

Květen
70 let Jozef Dezsö
85 let Alena Velová

červen
75 let Jana Štencová
82 let Václav Pazderník
84 let Jan Janda
86 let Josef Jíra

Všem jubilantům přeje obecní úřad Katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

společensKá KronIKa

I tentokrát před vánočními svátky obecní úřad 
navštívil našeho občana Zdeňka Formáčka z Trnové. 
Již druhé Vánoce trávil mimo domov v Domově pod 
Skalami Kurovodice. Návštěvou, malým dárkem  
a cukrovím jsme mu připomněli, že na něj jeho obec 
nezapomněla. Útulné prostředí, vlídný personál  
a způsob ubytování v podobě malých domácností 
vytváří rodinné prostředí. Pan Formáček zde našel 
klidný domov, kamarády a veškerou péči, kterou 
potřebuje. Z návštěvy jsme odjížděly spokojené, že 
je o našeho obyvatele tak dobře postaráno. Vedení 
a personál Domova si zaslouží poděkování za péči 
věnovanou zde žijícím klientům a za vytvoření 

krásného přírodního prostředí v areálu přímo pod 
skalami Drábských světniček.

Vítání občánKů

Dne 5.3. 2016 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců 
a ostatních příbuzných, přivítány do života děti 
narozené v druhé polovině loňského roku a v roce 
letošním.

10/2015   Tomáš Raška
                Emma Knotová
11/2015   Viktorie Šínová
                Matyáš Hendrych  
12/2015   Filip Tomsa
                Elena Jankovská

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
rodičů.

Blanka Hrnčířová

Vánoční náVŠtěVa
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Na Tři krále za vesnicí, bloudí sněhem koledníci,
šlapy, šlapy, šlápoty, pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí, zdraví, vinšujou.

S touto koledou přály děti lidem v naší obci i v Klau-
diánově nemocnici v Mladé Boleslavi a začal Nový 
rok 2016. 

Ve sněhu děti moc šlápot dělat nemohly, protože ho 
napadlo málo, ale o to více se připravovaly na maškarní 
bál. Měl název „Beruškový bál“ a procvičovaly jej jak 
v hudební, tak v literární, výtvarné, pracovní i tělesné 
výchově. S beruškami se dá kouzlit a vykouzlit cokoli.  
I dobrá nálada. A ta byla přítomna na obou bálech, 

na bále pro děti i pro dospělé. Odpoledne se sešlo 
138 dětských masek a večer 87 masek dospělých. 
Pochvalu si zaslouží rodiče, kteří svým dětem opatřili 
krásné masky a bavili se spolu s nimi. Pochvalu si 
zaslouží také dospělí, převlečeni večer do velice 
krásných a originálních masek, na kterých byla znát 
krásná lidská tvořivost. Účastníci plesu byli velice 
milí, družní a tančili až do rána. Děkujeme všem lidem  
za pomoc v jakékoli podobě a za utužení mezilidských 
vztahů.    

Děti svými básničkami přivítaly do života šest nových 
občánků naší obce.   

zápis dětí pro školní rok 2016/2017 do mateřské 
školy Katusice se uskuteční 17. května 2016,  
od 15.00 hodin v duhové třídě. rodiče, vezměte  
si s sebou rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz.

těšíme se na Vás.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.

mateřsKá ŠKola
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začáteK roKu 2016 V naŠí ŠKole

Čas vánoční utekl jako voda a to i díky tradičním 
vánočním akcím, kterých se s našimi žáky účastníme. 
Jelikož nás často podporujete svou účastí na těchto 
akcích, za což děkujeme, nemusím již vypisovat 
jejich výčet, ale jen několik málo fotografií na jejich 
připomenutí:

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 3.12. 2015 
Cesta kolem světa za 60 minut – vystoupení 95 žáků 
školy
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S JAR-
MARKEM
ŽIVÝ BETLÉM
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KOVÁNCI
SBÍRKA PRO PSÍ KAMARÁDY

Začátek ledna se nese v duchu přípravy ZÁPISU  
DO PRVNÍHO ROČNÍKU. 
Letošní zápis proběhl 19. ledna a do prvního ročníku 
2016-2017 bylo přijato 22 dětí.

Konec ledna je v každé škole ve znamení rozdávání 
pololetního vysvědčení a to pro žáky znamená chvilku 
napětí, zvláště pro ty nejmladší – prvňáčky. 
Co to znamená pro třídní paní učitelky? Někdy učinit 
těžké rozhodnutí jakou známkou žáka ohodnotit, ale 
v naší škole hlavně psaní vysvědčení, které stále ještě 
pro zachování tradice píšeme ručně psacím písmem 
dokumentním perem. A to při zvyšování se počtů žáků 
ve třídách znamená v průměru dvacet vysvědčení 

záKladní ŠKola
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a samozřejmě každé napsat co nejkrásněji, aby 
budoucího majitele co nejvíce potěšilo. Kdo jiný než 
paní učitelka by měl ukázat svým žáčkům, proč tolik 
dbáme na to, aby jejich písmo v hodinách psaní bylo 
úhledné.

Únor pro nás znamená „Masopust“, kterým chceme 
žákům přiblížit staré lidové zvyky. Proto 9. února  
od školy vyšel masopustní průvod masek prozpěvující 
masopustní popěvky a rozdávající chutné koblihy.  
Touto akcí chceme dětem také ukázat, že zábavu 
mohou prožít i jinak než jen u počítače, tabletu či 
televize.

pozVánKa na naŠe aKce:
Ve čtvrtek 14. dubna od 16 hodin – chystáme pro 
rodiče, děti a zájemce z řad veřejnosti již tradiční 
JARNÍ výtvarnou dílnu. Vyrobíme si jarní dekorace, 
kterými si ozdobíme své domovy. Těší nás velký 
zájem o tuto akci. Není to jen příležitost ukázat své 
výtvarné nadání, ale také setkání se, pohovoření si 
a relaxace.

Jaro ve škole je ve znamení velkých stavebních 
úprav. Na školní zahradě pokračuje výstavba 
sportovního areálu. K již hotovému víceúčelovému 
hřišti přibude běžecká dráha s doskočištěm, 
bezpečnostní plocha se šplhací sestavou a budou 
zhotoveny nové přístupové chodníky. Tím by měly 
být ukončeny všechny potřebné povrchové úpravy 
tak, aby vyhovovaly bezpečnostním předpisům pro 
výuku tělesné výchovy.
Všechny práce by měly být dokončeny při dobrém 
počasí do konce května.
Poté by celý areál měl sloužit nejen pro potřeby 
školy, ale také pro milovníky sportu všech věkových 
kategorií.
Vzhledem k již započatým stavebním pracím žádám 
občany o pozornější průjezd okolo školy (četnější 
výskyt stavebních strojů) a dodržování zákazu 
parkování.
předem děKujeme za pochopení a pomoc 
přI řeŠení tohoto problému.

Děkujeme zastupitelstvu obce Katusice za podporu 
naší školy a děkujeme všem občanů, kteří nám darují 
starý papír. Každé pomoci si velmi vážíme.

S přáním krásných jarních dnů a pozváním na naše 
akce

Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy



Velikonoce jsou nyní nejvýznamnější křesťanský 
svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování.
U Slovanů a Germánů splynuly jejich lidové oslavy 
s pohanskými slavnostmi jara, jimiž bylo oslavováno 
procitnutí přírody ze zimního spánku, čímž do jejích 
lidových oslav přešly v germánském a slovanském 
prostoru mnohé původem pohanské zvyky.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se 
pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti 
křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají 
tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu 
jara. 
S Velikonocemi je spojeno i několik symbolů:
Beránek, kříž, velikonoční ohně, vajíčko, kočičky, 
pomlázka, mazanec.
Pro nás ženy znamenají Velikonoce množství práce 
s pečením a přípravou dobrot, které chystáme nejen 
pro koledníky.
Ochutnala jsem jednu dobrotu od Jany Čubanové, 
která by se na Velikonoce také hodila.
A tady máte od Jany recept:

řezy oblIžprst

suroviny:

Těsto:
5 vajec
100 g moučkového cukru
2 lžíce kakaa
100 g polohrubé mouky
1 kypřící prášek
0,5 dl oleje
tuk
Krém:
5 žloutků
2 dl mléka
2 lžíce hladké mouky
1 vanilkový cukr
250 g másla

Sníh:
5 bílků
300 g moučkového cukru
čokoláda nebo granko 

postup přípravy receptu
Vejce našleháme s cukrem do pěny, postupně 
přidáme olej, mouku smíchanou s kypřícím práškem 
a kakaem, dobře zamícháme.
Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný 
plech, vložíme do trouby vyhřáté na 200°C, 
upečeme.
Krém: Žloutky ušleháme s mlékem, moukou a cukrem 
nad parou do zhoustnutí, vychladlé vyšleháme  
s máslem do pěny a namažeme na vychladlý plát.
Sníh: bílky nad parou vyšleháme s cukrem do husta. 
Vychladíme a namažeme na krém. Ozdobíme 
strouhanou čokoládou nebo grankem. 

Ať se Vám řezy povedou a krásné Velikonoce Vám 
všem přeje Eva Ulmanová.

- 19 -

Veselé VelIKonoce
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v červnu 2016.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
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.

dětsKý KouteK

Z této šifry se dozvíš, kdy byl položený základní kámen Karlova mostu. Jak?
Nejprve doplň místo kroužku správnou číslici, když víš, že všechna čísla jsou lichá a že šifra zůstane stejná,  
i když ji přečteš pozpátku. První 4 číslice pak označují rok, 5. a 6. číslice den a měsíc, 7. - 9. číslice pak 
přesný čas této slavnostní události.

1   3   5       9   7   5       1

Láska Zeleného čtvrtku, víra Velkého pátku, 
naděje Bílé soboty a požehnanost Velikonoční 

neděle, ať Vás posílí a naplní klidem a důvěrou. 
Příjemné prožití Velikonočních svátků Vám přejí 

zastupitelé a zaměstnanci obce Katusice.

zavírací nůž (hovorově)

drátěná obydlí pro ptáky

ten, kdo k práci potřebuje kovadlinu

5.měsíc

domácky Kateřina

čepice s bambulí

obrázek nakreslený tužkou

zvířátko, které dělá krtiny

Majestátní hrad Karlštejn dal postavit slavný český 
král a římský císař Karel IV.. Základní kámen hradu 
položil jeho dobrý přítel pražský arcibiskup Arnošt 
z Pardubic dne 10.června 1348. Hrad, který měl 
sloužit jako místo pro uložení korunovačních klenotů, 
byl postaven za necelých (tajenka)………………… .


