
Představujeme Vám malou vísku jménem Spikaly, 
která patří pod obec Katusice od roku 1953. 
Nadmořská výška obce se pohybuje od 305 do 310 
m.n.m. Obec čítá 61 trvale přihlášených obyvatel. Tvar 
obce je okrouhlice, kdy náves je do tvaru podkovy.

Vznik názvu obce Spikaly
Jak Spikaly ke svému jménu přišly, není dosud 
známo (psáno kronikářem p.Štrobachem z č.p.4 na 
konci 19.stol.). Ale existuje několik teorií k vzniku 
jména Spikaly. Naši starší spoluobčané tvrdí, že ná-
zev Spikaly pochází od slova spíkati, spékat, že se 
zde spalovali mrtví lidé. Dále je zmínka ve starých 
kronikách a spisech, kde se píše o pánech z Kováně, 
kde je psáno „Roku 1402 prodal Sulek II. pán 
z Kováně úroky ve Spikalích (in Wespikal) a Borči  
koleji Všech svatých“. Zde se objevuje právě Wes = 
vesnice a pikal obec těch co pikají apod., ale objevuje 
se i např. in Wezspikalech atd. Další variantu ohledně 
jména Spikaly zmiňuje pan řídící učitel v Bezně 
Václav Vaněk, který napsal knihu z roku 1892, která 
se jmenuje Historické obrázky z Mladoboleslavska. 
A v ní se píše: „Osady ležící v místech hlubokých, 
pojmenovali předkové PEKLEM, tak jest peklo  
u Všelis a Doubravičky, osadě nad dolem, peklem 
ležící, dali jméno Spikaly.“
Pak tu máme další variantu. Obec Spikaly mohla 
dostat jméno od křestního jména Spika. Co toto 
jméno znamená: kdo se rád spikuje, milovník piklů,  

chytrý a lstivý člověk. V obecné češtině se též objevuje 
Špikal, nebo též Pika.
Ale vraťme se ještě k pánům z Kováně. Páni z Kováně 
měli právo hrdelní, a jak je známo, tak lidé jako zloději, 
vrazi, apod. se nesměli pohřbívat do svěcené půdy. 
A tak páni z Kováně pohřbívali na území dnešních 
Spikal. Popravy se uskutečňovaly na místě zvaném 
„Na Stínadlech“, které se nachází jihovýchodně  
od obce, u dnešní bažantnice MS Hrádek Katusice.
Jak vznikl název Spikaly se můžeme také dočíst 
v knize Divnopis 2. Jsou tam výklady spikalských 
občanů a jazykovědců.

Historie obce
Na území dnešních Spikal existovala v době pozdního 
neolitu stará osada. Zde žil lid kultury vypíchané 
keramiky. Lidé této kultury pohřbívali své mrtvé do 
země ve skrčené poloze, později je spalovali. Tato 
osada se nacházela východně od obce. Později 
v době bronzové zde sídlili lidé kultury popelnicových 
polí, neboli lužická kultura. Na tuto dobu navazovala 
osada v době hradištní. Lokalita se nacházela 
západně od obce za tzv. Heřmanovými, dnes tu žijí 
Jírovi (č.p. 9 a 16).

Středověké Spikaly patřily pánům z Kováně, 
o kterých se dovídáme už v roce 976 (psal Tadeáš 
Hájek z Hájku 1.1. 1525 – 1.9. 1600), kdy v kraji 
našem obrovská bitva mezi pohany a knížetem 
Boleslavem  II. Bitvy se účastnil po boku knížete Béřa 
(Beer. Medvěd) pozdější pán z Kováně, který dostal 
panství právě zde na Kováni a přilehlé pozemky  
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od knížete Boleslava II.
Posuneme se však o pár století dál a to do 13. 
století, kdy se ve zdejším kraji stavěl královský hrad 
Bezděz, který nechal postavit král Přemysl II. Otakar. 
Do té doby byl náš kraj spravován z krajského hradu 
Boleslavského a od 13. století z hradu Bezdězu. 
K ochraně tohoto krásného gotického hradu se zřídili 
družiny Manů ze starších vesnic. Patřily mezi ně obce 
Doubravička, Sudoměř, Kluky, Skramouš, Lobeč, 
Nosálov, Víska, Žebice, Ostrý, Bezdědice a Spikaly. 

Dále prameny mlčí, celé 14. století se o vsi 
nedozvídáme, píše se pouze o majitelích tohoto 
panství, a to o pánech z Kováně. Potom je tu zmínka 
z roku 1402, kdy Sulek II. Kowanský prodává úroky 
ve Spikalech (in Wespikal) a Borči koleji „Všech 
svatých.“
V letech 1417 a 1430 se rod Linských zemanů,  
zv. Z Lejen (Líny u Bukovna) usadil krátce  
na statku Spikaly, později v Jištěrpech u Úštěku. 
V roce 1460 vymírá rod Kováňských po meči 
Bohušem z Kováně sedícím na Frýdštejně. Po jeho 
smrti se Spikaly rozdělily na tři části. Jednu část 
vlastnili Vančurové z Řehnic, po kterých vlastnil část 
Spikal rod Sporcků z Krnska. Ten vlastnil mimo jiné 
i Katusice. Sem patřily domy č.p.6, 7, 8 a 10 ( č.p.7 
a 8 již nestojí, v č.p.6 žije rod Vidnerů a v č.p.10 pan 
Votrubec).

  
Druhá část patřila k panství Sovineckému, kam 
náležela většina obce a kde také Spikaly zůstaly 

až do zrušení poddanství. Tuto druhou část obce 
vlastnil Burian Stránovský ze Sojovic, který roku 1535 
prodal Spikaly a Krásnou Ves pánu Janu Hrzánovi 
z Harasova. Roku 1541 prodává dále pánu Hrzánovi 
i Kováň se Sovínkami. Tento pan Hrzán vlastnil mimo 
jiné i statek Vrutice (Kropáčova). Roku 1622-24 
propadají konfiskací statky Vysoká Libeň, Kropáčova 
Vrutice a Sovínky. Statek Sovínky koupil Petr Fuchs 
z Wramholzu, ke kterému patřily Spikaly společně 
s Kování a Krásnou Vsí. Petr Fuchs z Wramholzu však 
umírá roku 1626, manželce odkazuje dědictví „pouze 
na penězích“ a zbytek odkazuje k založení fundace 
pro 12 žáků a určil za správce fundace pražský 
magistrát. Roku 1790 patří Spikaly arcibiskupovi.

Třetí část, a to jenom jedna chalupa č.p.5, patřila 
do panství Lobeč – Mšeno. Tuto část vlastnil císař 
Ferdinand, který roku 1638 daroval Spikaly (statek 
Lobeč – Mšeno) Robertu Geraldinovi z Kildary, který 
byl podplukovníkem císařských vojsk. Po něm Spikaly 
dědí roku 1642 jeho dcera Klára, která se provdala 
za Voldána Věžníka z Věžník, jehož rod do roku 1795 
Spikaly vlastnil.
V této chalupě žil rod Brnkových pocházející z Lobče, 
ke kterým se roku 1818 přiženil Josef Mělnický  
a v roce 1858 se žení s mladou Mělnickou Josef Jíra 
z Bukovna, rod zde stále žije (obyvatelé této chalupy 
nemuseli chodit na robotu, ale peněžně daně platili 
rychtáři vrátenskému).
Jak je již psáno, Spikaly jsou starou vsí, která patřila 
služebně ke hradu Bezděz. V roce 1419, ve čtvrtek 
den svatých neviňátek kupuje polnosti ve Spikalech 
pan Jan Blaznoch od pana Mauriciho Paclíka. 
V obci byli také vojáci: 
Roku 1850 ležel ve Spikalech modrý pluk husarů. 
Roku 1866 maďarský pěší pluk Julaj a saští 
dragouni.

O obci z dějin našich minulých
Obec Spikaly měla celkově tři kroniky, bohužel ta 
nejstarší se nedochovala a v té mladší jsou opisy  
z předešlé kroniky vedené v letech 1870 -1900.
V roce 1878 obec Spikaly měla 127 obyvatel, 
v dřívějších dobách dokonce 142, z toho 103 katolíků 
a 24 protestantů. 

- 2 -

Vidnerovi - č.p.6 - Stará výsadní krčma, pohostinství. (dnes už stavení neslouží jako 
hostinec asi 50-60 let).

Votrubcovi – č.p.10

Jírovi – č.p.5
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V roce 1934 zde žilo 137 obyvatel. V jednom období 
19. století zde žilo i 150 obyvatel (sedláci, chalupníci, 
domkaři, nádeníci či čeledíni).
V roce 1878 byla v obci tato řemesla: jeden kovář, dva 
zedníci, tři tesaři, jeden obuvník, hostinec a tabáková 
trafika byla v č.p.6.

V obci byl i ponocný, který dostával 55 zlatých 
ročně.
Dne 9. května 1881 bylo v obci k oslavě sňatku 
korunního prince Rudolfa Habsburského zapáleno 
200 plamenů svíček.
V roce 1882 byl prohrán spor s obcí Sudoměřskou po 
dvou letech, spor byl veden ohledně „Dolu“. Poloviční 
užitek přiznán obci Sudoměř.
První hromosvody v obci byly zřízeny v roce 1886. 
Na návsi roku 1854 pan Václav Benda z č.p.1, nechal 

postavit křížek naproti nynějšímu č.p.24. Každoročně 
z Kováně chodívalo procesí, s farářem v čele průvodu. 

V roce 1913 tomu však již nebylo.
V červnu r. 1888 se upravovalo dno kalu na návsi, jíl 
se vozil z Pětikozel a z Bukovna, jedna vrstva štuk je 
překryta jílem. V kronice je psáno: „Potomci, budete-
li kal ten vyklízet, tedy dno nepřeberte“.
Na lípě blízko č.p.1, visel zvon, na kterém byl letopočet 
1816. Na tento zvon se zvonilo klekání atd. Zvon byl 
roztaven v roce 1917 na válečné účely. Do roku 1933 
se ve Spikalech na žádný zvon nezvonilo, až se roku 
1933 pořídil nový zvon v nově postavené kapli sv. 
Prokopa. Zvon byl vysvěcen 28. 10. 1933 (na 15. 
výročí republiky).

Ovčáctví v obci vymizelo r. 1876.
Spikaly církevně spadaly ke Kováni (katolíci) a ke 
Kovanci (protestanti). Děti však chodily do školy  
na Kováň. Zdejší děti učil také Karel Alois Vinařický 
(na faře v Kováni má pamětní desku).

Cesty:
Z obce dnes vedou pouze dvě silnice, jedna směrem 
ke Katusicům a druhá směrem na Kováň. Tato 
silnice od Katusic ke Kováni se budovala r. 1877 
v obvodu hranic obce Spikal. Jedna „stará“ cesta 
vede ke Kováni, kde bohužel kus cesty byl rozorán 
u bažantnice MS Hrádek. Od vodárny vede cesta 
směrem na „Honečka“ a dále do Katusic, kde cesta 
křižovala silnici a vedla až do Daměře a dále do 
Suchého dolu (směr Ml. Boleslav).
Dnešní cesta, která vede do lesa směrem k lomům 
a dolcům pod Hlevice, tak ta byla zřízena v r. 1876. 
Dřívější „stará“ cesta vedla výše od nynější. Cesta 

Mocovi –č.p.1 a č.p.24

Křížek a č.p.24

Kaple svatého Prokopa



se dělala společnými silami. 
Cesta ke spikalskému kališti bývala 2 ½ sáhu 
hluboká (1 sáh staročeský = 1,793 metrů), takže jel-li 
tudy někdo s mandely, nebylo vůz ani snopy vidět.  
U křížové cesty, kde cesta ke Krásné Vsi začíná, 
stály do roku 1876 dvě silné hrušky, mezi nimi 
ukazovatel. 
V roce 1850 se zřídilo rakouské jezdecké četnictvo 
a zbudovala se pěšina ke Skalsku, tzv. „Četnická“. 
V roce 1879 se zřídila nová pěšina ke Skalsku.

O Kališti
Asi 5 minut chůze směrem ke Katusicům leží rybník, 
všeobecně „Kaliště“ zvaný, jenž v nejsušších letech 
dosti vody poskytuje a nebylo pamětníka, jež by 
nám o vyschnutí jeho zprávu říci mohl. Jednou byl 
dokonce veden spor o Kaliště s obcí Katusice, obec 
Spikalská spor vyhrála. Nebýti tehdy jednoho cípku 

obecního pole u samého rybníka, byl by se proces 
asi prohrál. V tomto Kališti byli v 19. století vysazeni 
kapři, a hojně se zde vyskytovali líni a karasi, dokonce 
i škeble rybniční. U tohoto Kaliště byl r. 1866 vysázen 
k pravému břehu Puškvorec, ze zdravotních důvodů. 
Rybník kdysi neměl odtok, a tak voda vždy vystoupla 
z jara na okolní pole až 50 sáhů šíři. V létě toto Kaliště 
sloužilo jako lázeň pro obyvatele místní i z okolních 
obcí.
Za zajímavost stojí, že od Kaliště vedla cesta 
k Valovicům a u této cesty, u Kaliště, „kde vodoteč 
byla, byl vysázen topol při nastolení císaře Františka 
Josefa I. r. 1848, při té poctě i za hudby.“

Voda
Voda se brala od nepaměti z potoku pod Skalskem, 
a mimo to ze studánky pod polem čís. parcely 647 
v obecním lese. Odedávna tekla zde ze skály voda, 
která dle všeobecného úsudku pochází z rybníka. 
Voda je zemskými vrstvami zčištěna, a právě 
ve studánce vytéká voda čistá. Poblíž této studánky 
nalezeno r. 1858 při lámání kamene ložisko uhlí, 
které však brzy zmizelo. Mělo se za to, že zde velká 
vrstva ložiska se nachází. 
V roce 1913-14 zřízen vodovod.

Kamenolom pod Spikaly v údolí
Pod Spikaly se lámal pískovec, byl to také výborný 
každoroční příjem pro obec. Pískovcové kvádry 
potřebovaly okolní vsi, jako byly Katusice, Líny, 
Bukovno, Krásná Ves, Kováň, Skalsko, Sudoměř.

- 4 -

Vidnerovi – č.p.13

Vidnerovi - č.p.14

Mocovi - č.p.1 a Míčovi - č.p.2

Pacoltovi – č.p.12

Čapkovi - č.p.22



Kamenolom zde existoval již v 18. století. Kamenolom 
se táhnul od louky od tunelu ku studánce. Další lom 
byl pod č.p.15.
V lomu na dole jest vytesaný křížek, na počest úmrtí 
zdejšího dělníka. 
Václav Pekař nalezl zatím asi nejstarší letopočet r. 
1836 na jednom kvádru u lomu.
Obec měla i finanční příjem od r. 1870 za led z rybníka 
„Kaliště“ od společnosti pivovaru v Podkováni, který 
ročně dával i 1000 zlatých.

Za první republiky
Po roce 1918 se téměř všichni spikalští občané 
organizovali ve straně „Republikánské“, pod jejíž 
vlajkou se domáhali samostatnosti od katastrální 
obce Krásná Ves. Roku 1924 se také tak stalo a 
Spikaly se staly samostatnou obcí. V roce 1920 byl 
založen „Osvětový vzdělávací sbor“, který hleděl 
vším možným způsobem šířit duševní vzdělání. 
Pořádány byly přednášky, hudební produkce, 
promítání diapositiv s přednáškovým doprovodem. 
Děti přednášely básně, jež se učily mimo školu. 
Zakoupeno bylo divadélko loutkové a byly hrány 
nejlepší kusy nejen doma, ale i v okolních obcích: 
Katusice, Sudoměř.
Dne 25. 12. 1925 obdržela nově založená obecní 
knihovna dar „loutkové divadélko“ v obnose 740 Kčs 
získaných na darech přednášek a představení.
V roce 1925 byl obnoven „Místní dobrovolný sbor 
hasičů,“ dříve Krásná Ves. 

Z dějin jednotlivých statků a chalup
Spikaly mají celkem 33 čísel popisných, avšak 
některé chalupy již dávno nestojí, nebo některá 
stavení převzala č.p. po zaniklém domu, který zde 
kdysi stál.
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Fialovi – č.p.15

Stryhalovi – č.p.21

Křížek a č.p.24 (na fotu Mocovi)

Domy na návsi - č.p.11 a č.p.10

Hostinec Václava Vidnera, č.p.6

Statek č.p.2, Polívkovi



V roce 1770 byl vydán zákon, dle kterého se domy 
musely povinně číslovat.

Zajímavosti v obci
V obci se nachází jeden křížek, který byl postaven 
roku 1854 Václavem Bendou z č. p. 1. Křížek stojí 
mezi č. p. 3 a 24. K tomuto křížku se kdysi chodívalo 
s farářem z Kováně v čele průvodu.
V roce 1933 na obecním pozemku před č. p. 5 a 25 
pan František Moc nechal na obecní náklady postavit 
kapli sv. Prokopa (patrona českých myslivců). Zvon 
v kapli byl zavěšen 28. 10. 1933 v památný den výročí 
15 let našeho osvobození. V kopuli v kapli jest listina 
z roku 1933, opis je v kronice. 

Zajímavým statkem je č. p. 11, zde se nachází velký 
sklep, kde se kdysi scházeli protestanti. V tomto 
domě se také našel švédský poklad, byl to stříbrný 
opasek s věcmi švédského vojáka. Na omítce jsou 
antické znaky, dva tulipány apod.

Stromy v obci 
V obci na návsi se nachází čtyři lípy a jsou letité. 
Kdysi zde bylo 5 lip, ale ve 30. letech pan V. Šágr 
před svým statkem č. p. 4, jednu z lip pokácel. Jedna 
lípa velkolistá u č. p. 3 je nejméně 300 let stará.  
U č. p. 17 stály kdysi dvě lípy, které byly zasazeny 
v roce 1919 na počest ukončení války a počest 
založení nové republiky. Dnes z těchto dvou lip stojí 
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Stará kovárna - č.p.16

Pohled od tunelu na ves Spikaly

Dvořák Eduard – č.p.11

Růžičkovi - č.p.3

Nekolovi -  č.p.17

Obecní kal



pouze jedna lípa malolistá. Náves byla před válkou  
a dále do let minulých posázena ořešáky královskými. 
Před vilou č. p. 24 stojí obrovský krásný smrk, který 
byl zasazen  r. 1945 na počest osvobození a ukončení 
2. světové války. Spikaly jsou známy také tím, že zde 
bylo velké zahradnictví. Už od 19. století se okolo 
obce vysazovaly ovocné sady (meruňky, třešně, 
višně, rybízy a jahodové plantáže). 
Uprostřed obce se nachází obecní kal. Kal byl 
vystavěn po roce 1852. V roce 1886 se dělalo jílové 
dno.
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Pekařovi – č.p.26

Pickovi - č.p.31

Č.p. 27,28,29,30

Karbanovi – č.ev.5

Č.p. 2 - stará stavba

Č.p. 14 - založeno 1754

Domy k bažantnici - č.p. 31 a 32



Sbor dobrovolných hasičů ve Spikalech
Spikaly, kdysi patřily pod katastr Krásnowes, (dnes 
Krásná Ves), tudíž patřili sem i hasiči ze Spikal. Když 
po válce vznikla samostatná obec Spikaly, spikalští 
hasiči se  v roce 1924 odtrhli od hasičů Krásná Ves  
a založili svůj vlastní sbor SDH Spikaly. 

V dřívějších dobách se o požáry staralo panství 
Sovinské. Panství Sovinské také dodalo pro obec 
„Krásná Ves“ v roce 1847 dvoukolovou stříkačku, 
protože dosud v obci nebyla. Se strojem nikdo neměl 
zkušenosti, a nikdo nechtěl se k němu mít. 26. 8. 
1885 byl vydán zákon, jimž bylo nařízeno sestavit  

 
 

v každé obci nákladem obce hasičský sbor. 
Hned na to se na schůzi katastrálního zastupitelstva 
dne 29. listopadu 1885 rozhodlo zřídit hasičský sbor 
a hned v lednu 1886 přikročeno k uskutečnění. Jak 
bylo již zmíněno, tak v té době se obec Krásnowes 
skládala ze tří osad: Kováně, Podkováně a Spikal. 
Proto se musel pro každou obec obstarat jeden 
stroj.
Stroje byly rozděleny takto:
Do Krásné Vsi koupen nový čtyřkolový.
Do Kováně dvoukolový a do Spikal měl přijít starý 
dvoukolový stroj. Na žádost Spikal dne 17. 1. 1886 
koupen jim nový stroj a starý byl dán do Podkováně.

Roku 1886 byla ve Spikalech postavena nová kolna 
na hasičské nářadí.
Členové katastrálních hasičů ze Spikal od roku 1886 
byli:
Pavel Polívka (č.p. 2), Josef Floderman (č.p. 16), 
Josef Fiedler (č.p. 22), Jan Havlas (č. p. 17).
Dále Spikaláci měli různé hasičské stroje i své 
hasičské auto značky Praga. Z diplomů vyplývá,  
že zdejší hasiči měli výborné výsledky na soutěžích. 
Několikrát vyhráli. 
Dnes má SDH Spikaly 21 členů, dvě stříkačky, první 
je dvoukolová šestnáctka z roku 1957 a druhou 
dvanáctku z roku 1975.

V. Pekař
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Na stupních vítězů

Aby se vítězilo, musí se soutěžit s vervou

SDH Spikaly

Pohled na dnešní techniku



POSeZení S důchOdci
25.dubna 2013 se uskutečnilo setkání našich seniorů 
v Kulturním domě v Katusicích.
Vystoupení našich dětí z mateřské a základní školy 
patří již tradičně k těm nejoblíbenějším, proto jsme je 
do programu zařadili i tentokrát. Děti upřímně pobavily 
a rozveselily naše starší spoluobčany. Příjemným 
zpestřením našeho odpoledne bylo vystoupení 
tanečního souboru Furiant z Malé Bělé. Členové 
souboru zatančili českou a moravskou besedu. 

Během odpoledne, mezi jednotlivými vystoupeními, 
hrála paní Mgr. Helena Bajtlová na harmoniku  
a přítomní si s ní s chutí zazpívali.
Našeho posezení se zúčastnila i milá návštěva  
z domova důchodců z Dolního Cetna.
Doufáme, že posezení bylo pro naše seniory 
příjemným místem k setkání s přáteli, k popovídání 
si a že si z bohatého programu odnesli příjemný 
zážitek. 
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KuLturní AKCe

Posezení s důchodci

Taneční soubor Furiant z Malé Bělé

Účast byla pěkná

Vystoupily děti z MŠ Katusice

Krásné vystoupení měli i ti nejmenší

Děti ze ZŠ potěšily svým programem



PoznáVej SVou obeC
5. ročník pochodu „Poznávej svou obec“ se uskutečnil 
v sobotu 11. května. Sešli jsme se na náměstí  
v Katusicích v počtu asi čtyřiceti účastníků a šli jsme 
směr Bžezinka, kolem střelnice. 
Původní trasa byla plánována pod Březinku ke 
studánce, ale protože bylo po dešti příliš mokro, šli 
jsme po silnici do obory pana Josefa Bajtla. Pan 
Bajtl a jeho vnuk nás mile přivítali mysliveckým 
troubením. Pan Bajtl chová v oboře daňky a muflony 
a tak pro děti připravil malou přehlídku jejich trofejí  
i s odborným výkladem. A aby bylo myslivecké zasta-
vení úplné, děti si mohly zastřílet na dětské střelnici 
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ČarOdějnice
V úterý 30. dubna jsme již tradičně vyprovodili čaro-
dějnice na hranici. Sešli jsme se na dětském hřišti. 
Děti ozdobily májku pestrými pentličkami a dospělí 
májku postavili. Čarodějnice se proletěly kolem 
májky a pak už jsme všichni společně v lampiónovém 
průvodu doprovodili čarodějnice na hranici. Čelo 
průvodu zdobila krásná čarodějnice, kterou vyrobily 
děti v mateřské škole. Čarodějnice skončila, kde 
jinde než na hranici. Děti si opekly vuřty a zahřívaly 
se běháním, dospělí se museli zahřát jinak, jen když 
bylo čím. Dobrovolní hasiči se ujali opět zapalování 
hranice a dozoru. 

Malé čarodějnice

Lampionový průvod

Pomalu se scházíme

Slaměná čarodějnice

Děti pomáhaly se zdobením májky

Naše májka



KAtuSICKá PAdeSátKA 
V sobotu 22.6. 2013 
se konal již 8. ročník 
cyklistické 50 ,,Tour de 
Katusice“. V 9 hodin ráno 
se sešli příznivci kol, 
26 dospělých, aby od 
kulturního domu vyrazili 
na trasu, která je každý 
rok jiná a účastníci tak 

mohli poznávat co nejširší okolí Katusicka a Máchova 
kraje. Letošní trasa, která vedla směrem na Valovice, 
Okna, Oboru, Doksy a cyklostezkou kolem lesní obory 
Velký dub, nám umožnila podívat se do Hradčan-  
Ralska. Vraceli jsme se zpátky kolem Břehyňského 
rybníka přes bezdězské lesy a naši dominantu Bezděz 
do Katusic. Navzdory nepříznivému letošnímu počasí 
jsme měli v tomto náhradním termínu štěstí a celou 
cestu nás doprovázelo modré nebe a zářivé sluníčko. 
Závodníci oplývali dobrou náladou a zdatně zdolali 
67 km, za což si zaslouží pochvalu a uznání. 
Novinkou letošního cyklistického závodu byla dětská 
trasa, která měřila 7,5 km a vedla přes Kováň 

  

na běžící terč. Potom nás pan Bajtl doprovodil za oboru  
k Rousovské studánce. Na svorníku kamenné klenby 
je vytesán letopočet 1865. Studánka patřila správci 
tehdejšího Valdštýnského panství. Pro pitnou vodu 
k ní jezdili hospodáři z Březinky a z Valovic. Po 
zavedení vodovodu zpustla a někdy v šedesátých 
letech minulého století se propadla klenba. Též 
byla rozorána cesta, která k ní vedla mezi poli  
z Březinky. Nově restaurována byla Městskými lesy 
Bělá pod Bezdězem koncem 90. let minulého století. 
Pochod dále pokračoval do obce Valovice, kde jsme 
posvačili, pobesedovali o historii obce a v dobré 
pohodě poseděli. 
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V oboře u pana Bajtla

Před startem

A společné foto u studánky

Příjemný odpočinek na Valovicích

Hurá na cestu....
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a Krásnou Ves. 7 dětských závodníků projevilo 
mnohem silnější sportovní nasazení a sportovního 
ducha než jsme očekávali a tak jim na příští rok 
připravíme trasu delší a ,,náročnější“ ☺.
Ještě jednou blahopřejeme všem účastníkům závodu 
k mimořádnému nasazení a zvládnutí Katusické ,, 50“ 
a děkujeme sponzorům, tj. Obecnímu úřadu Katusice 
a společnosti ČEZ, a.s. za to, že každý závodník mohl 
být za svůj výkon oceněn.  
Těšíme se na 9.ročník, na nové sportovní výkony  
a společné zážitky ☺.  
      Cyklistický oddíl TJ Sokol Katusice

dětSKý den
„Indiánské léto“ – název letošního dětského dne 
se zdařil a jak se říká, pasoval. V první řadě bylo 
opravdové léto a atmosféru indiánské vesnice 
navodily indiánské obleky, čelenky, ohniště, totem  
a tipi.

Sešli jsme se u rodového totemu moudrá sova, 
znaku našeho rodu Katusiánů, abychom si stanovili 
podmínky zkoušky z indiánských dovedností. 
Náčelník kmene Orlí pero požehnal malým indiánům 
a popřál hodně úspěchů. 
Děti plnily jeden úkol za druhým - střelba z luku, 
plížení, střelba z kuše, hod oštěpem, jízda prérií, 
hod tomahavkem, střelba ohnivou holí, překážková 
dráha, uzlování, poznávání stop. V cíli usedly k ohni 

a opekly si vuřty. Program obohatili dobrovolní hasiči, 
kteří pro děti připravili ukázku hašení požáru. 
Zkouškou z indiánských dovedností prošly všechny 
děti úspěšně a tak byly nakonec po zásluze odměněny 
diplomem, medailí a cenami.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci 
této akce pro děti. Odměnou jim byly pomalované 
rozesmáté tváře našich malých indiánů.

A společné foto před Bezdězem                   

Všichni jeli s velkým nasazením

Všichni indiáni si den pořádně užili

Nakonec bylo i malé osvěžení



třídění OdPadu 
Již v minulých číslech našeho 
zpravodaje jsme Vás informovali 
o možnostech třídění odpadu 
v našich obcích. Navíc se před 
prodejnou COOP objevil nový 
kontejner na nápojové kartony. 
Bohužel v kontejnerech se 

stále objevuje odpad jiný, a hrozí, že kontejnery 
budou zrušeny. Jedná se hlavně o nový kontejner  
na nápojové kartony. Rozhodli jsme se proto, znovu 
vám připomenout, jak správně odpad třídit.

náPojoVé KArtonY
známé jako krabice od mléka, džusů, vína a mléčných 
výrobků. Vhazují se vždy do kontejnerů označených 
oranžovou nálepkou. 

do oranžového kontejneru patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, 
které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout.
do oranžového kontejneru nepatří
„měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin 
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin

PLASt
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české 
popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto 
je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či 
zmačkání před vyhozením. 

do žlutého kontejneru patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,  
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie  
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů.

 
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších 
kusech.
do žlutého kontejneru nepatří
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové 
trubky.

SKLo
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. 
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle 
barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud 
máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte 
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem 
se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

do zeleného kontejneru patří
barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného 
kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze 
dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy skle-
nice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité 
skleničky.
do zeleného kontejneru nepatří
keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla 
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. 
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

PAPír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných 
odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká 
domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré 
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak 
se ho správně zbavit. 
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SOlidarita není Obyvatelům KatuSic ciZí 
Nepřízeň počasí v měsíci červnu vyvolala na mnohém 
území naší republiky povodně.
Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů, zařazená 
do integrovaného systému, byla povolána na tech-
nickou pomoc ve dnech 4.-7.6. 2013 do Mlazic  
na Mělnicku k evakuaci obyvatel, zpevňování hráze 
a čerpání vody. V Kozárově pomáhali s úklidem 
a čerpáním vody. V neděli 9.6. po večerní průtrži 
mračen na Mladoboleslavsku, pomáhali s čerpáním 
vody v Řepově. 
Diakonie Broumov uspořádala bleskovou povodňovou 
sbírku, na kterou okamžitě zareagovali naši obyvatelé 

a přinášeli ošacení, lůžkoviny, deky, hračky, atd..
Obecní úřad Katusice se spojil s jednou z postižených 
obcí s Hořínem u Mělníka a uspořádal sbírku 
potřebného materiálu. Během tří dnů se od obyvatel 
a firem z naší obce na obecním úřadě nashromáždil 
požadovaný materiál – desinfekční prostředky, 
kbelíky, hrábě, kladiva, rukavice, majzlíky, gumovky, 
stáčená voda, atd. Ve čtvrtek 13. června jsme sbírku 
předali v Hoříně. Obyvatelé zatopené obce Vám 
děkují.
Obecní úřad Katusice děkuje všem, kteří jakýmkoli 
způsobem pomohli při zmírnění následku povodní 
a k zvládnutí nelehké situace postiženým lidem. 

infOrmace PrO ObČany



PObíhání PSů
Na obecním úřadu se stále 
kupí stížnosti našich občanů 
na znečištěné veřejné prostory 
psími výkaly. Problémem jsou 
nezodpovědní majitelé psů, kteří  
po svém psu neuklidí. Přestože jsou 

v obci instalovány stojany se sáčky na psí exkrementy, 
jejich výskyt na chodnících se moc nesnížil. Psí výkaly 
jsou výkaly masožravých živočichů a mohou na sebe 
vázat patogenní organismy, které přenášejí nemoci i 
na člověka. Proto vás znovu žádám, abyste v rámci 
dobrých mezilidských vztahů a ochrany zdraví svého 
i svých sousedů, po svém psovi vždy výkaly uklidili.

uPOZOrnění
Česká pošta a.s., pobočka Katusice oznamuje 
úpravu provozní doby pro veřejnost v době 
prázdninových měsíců červenec a srpen takto: 

Po 8,00 hod - 12,00 hod 14,00 hod - 16,00 hod
Út 8,00 hod - 12,00 hod 14,00 hod - 16,00 hod
St 8,00 hod - 12,00 hod 14,00 hod - 17,00 hod
Čt 8,00 hod - 12,00 hod 14,00 hod - 16,00 hod
Pá 8,00 hod - 12,00 hod 14,00 hod - 16,00 hod

naKuPte na Obecním úřadě 
Nejenom naši obyvatelé, ale i 
turisté mohou na našem úřadě 
obdržet otisk turistického razítka 
a zakoupit následující předměty.

Pohlednice Katusic    4,-- Kč
Brožura Jan Krouský 25,-- Kč 

Kniha Osobnosti Mladoboleslavska  240,-- Kč 

uPOZOrnění
výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v době od 1.1.2001 
do 30.4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31.12.2013. Jestliže řidič nedodrží 
nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, 
jeho průkaz se stane neplatný. Po zkušenostech  
z předchozích let pracovníci odboru dopravy vyzývají 
řidiče, aby nenechávali výměnu průkazů na poslední 
chvíli. Mohou přijít kdykoliv dříve, na odboru dopravy 
mají úřední hodiny každý den a navíc majitele tato 
povinná výměna průkazu nic nestojí. 
Je potřeba počítat s tím, že vyřešení žádosti o vydání 
ŘP trvá až 20 dnů. Pokud by tedy někdo odkládal 
výměnu až na prosinec 2013, čekají ho zřejmě nejen 
velké fronty, ale i možnost, že do konce roku nový 
průkaz nedostane a začne leden 2014 s neplatným 
průkazem a rizikem pokuty.
Pro účely této výměny si přineste jednu fotografii 
průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a na místě 
vyplníte „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici  
na Magistrátu města Mladá Boleslav odboru 
dopravy.

infOrmace O dOvOlené
dOvOlená dětSKé StřediSKO 
MUDr. Hana Langerová

Od 8.7.2013 do 19.7.2013
Zastupuje MUDr. Jiří Kopřiva v Ml.Boleslavi v dětském 
středisku „Jadran“ Máchova ul.
Ordinační hodiny pro nemocné: 
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00
Do poradny s kojencem se raději předem telefonicky 
objednat. Telefon na středisko: 326 322 292

Od 5.8.2013 do 9.8.2013 
Zastupuje MUDr. Rolečková v dětském středisku  
v Žižkově ulici. Telefon: 326 329 029

během prázdnin nebudou /zvané/ poradny  
ve středu a ve čtvrtek!
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do modrého kontejneru patří
například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s 
fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí 
ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé 
si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme 
pouze bez plastového vnitřku!
do modrého kontejneru nepatří
celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve 
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný 
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze 
už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny 

opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do 
popelnice!

Pokud si stále nejste jistí, jak správně třídit, na každém 
kontejneru je přesně napsáno, co do něj patří. 

Třídění odpadu vám umožňuje chovat se ekologicky, 
a hlavně zmenšit množství odpadu ve vaší popelnici, 
což je někdy, hlavně u vícečlených rodin potřebné. 
Chovejte se proto prosím při třídění zodpovědně, aby 
nám tato možnost co nejdéle vydržela.
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Nastalo jaro a děti svým velikonočním vystoupením 
potěšily babičky a dědečky v Domově seniorů 
v Dolním Cetně, ve Mšeně a LDN v Mladé Boleslavi. 
Jarní vystoupení zatančily při setkání seniorů v KD 
Katusice a v Domově seniorů „Modrý kámen“ 
v Mnichově Hradišti, kde byla nainstalována výstava 
s názvem „Cukrárna“, sestavena z výrobků všech 
našich dětí.
K zápisu do naší mateřské školy, konané dne 12.04. 
2013, přišlo 42 dětí. Přijato bylo 20 dětí, z toho jedno 
s odkladem školní docházky. 
V preventivním programu Zaměstnanecké pojišťovny 
Škoda „Vidí vaše dítě správně“, bylo všem dětem
nabídnuto preventivní vyšetření zraku. Lékařská  

Je možné využít i dětskou pohotovost od 17.00hod. 
v dětské nemocnici

dOvOlená ObvOdní léKař 
MUDr. Ladislav Janitor
Od 12.8.2013 do 25.8.2013
Zastupuje MUDr. Andrea Hyblerová v Bezně. 
Telefon: 326 395 303

doVoLená gYneKoLogIe 
MUDr. Hynek Procházka
Od 22.7. do 9.8.2013 uzavřena ordinace v Katusicích 
i v Bělé pod Bezdězem
Ostatní prázdninové týdny po telefonické domluvě  
na čísle: 326 701 223

OPravy a inveStiČní aKce
- V měsíci březnu proběhla výměna oken na budově 
obecního úřadu v Katusicích - stará dřevěná okna 
netěsnila a proto byla vyměněna za plastová a dá se 
říci i bezúdržbová.
- V květnu až červnu výměna výsadby u pomníku Jana 
Krouského - přes vysoké keře již nebyl pomník takřka 
vidět, proto byly staré keře vykáceny a vysázeny 
buxusy, které by již pomník neměly přerůst. Zároveň 
byly v Trnové vysázeny keře kolem kontejnerů  
na tříděný odpad. 
- V Doubravici v měsíci červnu byla vyměněna střešní 
krytina na zvoničce - staré rozpadající se tašky byly 
nahrazeny novou červenou taškovou střechou.
Připravujeme:
- V měsíci červenci až září bude prováděna oprava 
hřbitovní zdi v Katusicích. 
- Od července začne firma ČEZ Distribuce  
ve Spikalech pokládat elektrické vedení do země.
V obci budou odstraněny dosavadní sloupy, proto 
obec vybuduje, v této naší části, zároveň nové 
veřejné osvětlení. 

KatuSicKá POuť 
Děti se mohou těšit na kolotoče 
a houpačky, ženy na pečení  
a my všichni na pouťový oběd  
v neděli 18. srpna, na kdy 
připadá termín letošní katusické 
poutě. 
Termín poutě se vztahuje ke 
svátku svatých, jímž je kostel 
v obci zasvěcen. Pokud není 
svátek dnem pracovního volna, 
zpravidla se poutě konají 
nejbližší volný předcházející 
den a nejbližší volný den 

následující.  
Kostel v Katusicích je zasvěcen Nanebevzetí Panny 
Marie. 
Zasvěcení stavby dokazuje, že víra v Nanebevzetí 
Panny Marie má v církvi hlubokou tradici. Počátky 
tohoto svátku mají kořeny na východě, pravděpodobně 
v Jeruzalémě. Císař Mauritius (582-602) nařídil, 
aby se slavil po celé říši. Do Říma se dostal možná  
s východními mnichy, kteří sem prchali před nájezdy 
Peršanů. Víra v Nanebevzetí Panny Marie však byla 
jako dogma vyhlášena teprve papežem Piem XII. 
v roce 1950: „Oznamujeme, veřejně vyhlašujeme 
a definujeme, že je dogma od Boha zjevené,  
že neposkvrněná Bohorodička, vždy Panna Maria 
byla po skončení svého pozemského života s tělem 
i duší vzata do nebeské slávy.“ Naši předkové by 
neopomenuli zdůraznit, že prvními šiřiteli ústy k Panně 
Marii na našem území byli sv. Cyril a Metoděj.  
Charakter soudobých poutí se stále více odklání  
od náboženského k zábavnímu. 
Na náboženskou pouť vycházejí poutníci s úmyslem 
chválit Boha a prosit Pannu Marii a svaté o přímluvu 
za naše životy, naši vlast, náš národ, naši rodinu a 
naše duchovní i hmotné potřeby. Pouť není zábava, 
ale skutek pokory a zbožnosti.

mateřSKá šKOla
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zpráva s výsledkem měření byla předána následně 
rodičům. 
Městská Policie ČR uskutečnila pro lepší bezpečnost 
dětí, seznámení s provozem na silnici formou 
„Dopravní medvědí pohádky“ a praktickou jízdou 
zručnosti na kolech i v autíčkách na dopravím hřišti. 
Jako každý rok i tentokrát zůstalo v dětech plno 
užitečných poznatků.

Čarodějné vymetání zloby z celé obce i lampionový 
průvod se svou vyrobenou čarodějnicí děti prováděly 
s nadšením a elánem sobě vlastním.
Čelenkový víkend v Doksech potěšil všechny děti 
s rodiči z tanečního kroužku.
Divadelní vystoupení „Mokrá pohádka“ divadla 
Koloběžka a muzikál „Šípková Růženka“, zahraný

dětmi ze ZŠ Dalovice, děti potěšilo a poučilo. 
Všechny své znalosti a dovednosti, získané 
každodenní prací během celého roku, děti předvedly 
svým rodičům a všem, kdo má o práci mateřské 
školy zájem, na závěrečné „Akademii mateřské 
školy Katusice“. Děti byly odměněni školním výletem  
do Loučeňských labyrintů a ZOO Chleby.
Čeká nás závěrečné rozloučení s předškolními 
dětmi celodenním výletem po okolí s plněním 
úkolů, přespáním v mateřské škole s následným 
vyhodnocením a propuštěním do školy paní 
starostkou.

Děkujeme všem rodičům za vstřícné a milé jednání  
a jakoukoli pomoc.
Děkujeme Zastupitelstvu Obce Katusice za jejich 
přízeň.
Ředitelka školy děkuje celému kolektivu mateřské 
školy za dobrou kolektivní práci a Vám všem přeji 
hezké odpočinkové prázdniny či dovolenou.

Lenka Vaňková
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ZáKladní šKOla
jarO v ZáKladní šKOle KatuSice
I v tomto období jsme se snažili dětem zpestřit výuku 
různými akcemi. Ve čtvrtek 11. dubna proběhla  
na naší škole Noc s Andersenem, kde se děti dozvěděly 
základní poznatky o ilustrátorce H. Zmatlíkové,  
E. Štorchovi a M. Alšovi.

Druhý den následoval Pyžamový pátek – děti ze 4. a 5. 
ročníku absolvovaly bezplatnou besedu – pražského 
vydavatelství - Jak vzniká časopis - kde se dozvěděly 
informace z tohoto odvětví a také obdržely ukázkové 
časopisy, které mají podpořit jejich čtenářství.

Den Země naše škola oslavila již 19.4. a to již tradičním 
úklidem okolo silnic vedoucích z Katusice do okolních 
vesnic. Tato akce přispívá k rozvoji enviromentální 

výchovy a posiluje u naši žáků chápání významu 
ochrany přírody a špatnosti chování lidí, kteří ji 
znečišťují.

Ve čtvrtek 25.4. žáci potěšili důchodce našich 
obcí na akci obecního úřadu svým vystoupením 
pod názvem „Loupežník Lotrando“. Tato pohádka 
s veselými písničkami a hereckými výkony dětí měla 
naše seniory potěšit a vrátit do dětských let, což se 
doufejme povedlo.

Sluníčkový den – bohužel tentokrát bez sluníčka  
na obloze, jsme si užili v pátek 3.5.
Protože sluníčko zrovna nesvítilo, oslavili žáci tento 
den výrobou papírových sluníček různými technikami 
a ozdobili jsme si naši školu.

Ve stejný den kroužek mladých myslivců provedl pod 
vedením pana Rachače výsadbu smrčků a boroviček 
na stráni pod Spikaly a protože poslední sazenici 
zasadila Adélka Flodrmanová, přiřkl pan Rachač 
tomuto lesíku jméno „ Adélčin les“. Touto akcí jsme 
rozšířili naše aktivity vztahující se k Dni země.

Ve sváteční květnové dny jsme oslovili pana Václava 
Kuntoše, aby přišel mezi nás a pověděl  žákům  
o válečných letech v Katusicích a okolních obcích. 
Tato beseda děti velice zaujala a sami přinesly staré 
fotografie a sdělily si mezi sebou poznatky, které se  
o této době dozvěděly od svých prarodičů.
Památka vojáků, kteří zde během světových válek 

Noc s Andersenem

Beseda Jak vzniká časopis

Vystoupení pro důchodce – Loupežník Lotrando

Vystoupení pro důchodce – Loupežník Lotrando

Sluníčkový den
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přišli o život byla uctěna ve spolupráci s obecním 
úřadem položením věnců u místního kostela a na 
hřbitově.

Žáci ze Zdravotního kroužku se zúčastnili pod 
vedením p. uč. Novotné soutěže zdravotních hlídek 
v Mladé Boleslavi, kde obsadili krásné 2. a 5. místo. 
V konkurenci velkých škol, je to pro nás již po 
několikáté velký úspěch.

I v tomto období pokračujeme v našem několikaletém 
projektu „Poznávej svůj region“, tento projekt má  
žáky seznámit nejen s krásami, památkami, ale 
také s významnými osobnostmi z našeho regionu. 
Záměrem tohoto projektu je žáky během 5 leté 
docházky do naší školy seznámit s našim regionem. 
V minulých letech jsme například navštívili rozhlednu 
na Vrátenské hoře, hrad Housku, muzeum E.Štorcha 
v Lobči, kostel a zvonici v Sudoměři, vodní nádrž 
Trnová - Sudoměř a letos jsme 29.5. přidali zámek 
v Benátkách nad Jizerou – muzeum hraček, zámek 
Stránov.
Myslíme si, že je velice důležité podporovat v dětech 
cítění s obcí a regionem kde žijí, aby vždy chránily 
jak pozůstatky minulosti, tak současnosti a v dalších 
letech budovaly náš region k prosperitě.

Poslední červnový týden strávíme odpočinkem 
v Rokytnici nad Jizerou, kam vyjedeme s 75% žáků 
navštěvujících naši školu. 
A po prázdninách hurá do školy s více žáky, novými 
silami a v nově zrekonstruovaných prostorách školy, 
o kterých se rozepíši po prázdninách.
S přáním krásných letních dnů                                      

Mgr. Helena Bajtlová –ředitelka školy

Kroužek Mladého myslivce – výstava trofejí Mladá Boleslav

Sázení stromků

Beseda o válečných letech – p. Václav Kuntoš

Soutěž zdravotních hlídek



PediKúra a PrOČ? 
Pedikúra je pro mnohé z vás tabu. Je mnoho 
vysvětlení: stydíte se za své nohy, nemáte čas, 
nepovažujete to za důležité a to poslední bojíte se. 
Proto pro Vás mám pár odpovědí. Pro začátek: Proč 
pedikúra? A co je to vlastně pedikúra?
Pravidelná péče o nohy patří k základní hygienické 
péči stejně jako třeba čištění zubů. Mnozí však péči 
o nohy včetně pedikérského ošetření podceňují  
a dochází tak u nich často ke zbytečným defektům 
kůže a nehtů. Pravidelné pedikérské ošetření není 
jen estetická záležitost, ale je důležité pro zdraví 
kůže, nehtů a nohou celkově. Máte-li na kůži či nehtu 
bolestivý defekt, snažíte se nohu klást tak,  aby jste 
se vyhnuli bolesti a noha se dostává do špatného 
postavení. Dochází k nestabilitě nohou a zbytečné 
zátěži celého pohybového aparátu. Pokud tato 
situace přetrvává neřešena, může dojít k poškození 
stavby nohy i k dalším potížím pohybového aparátu.
Pedikúra je odborné ošetření kůže a nehtů nohou. Při 
ošetření pedikúrou se nohy namočí do lázně, která 
pokožku změkčí. Poté se odstraňuje ztvrdlá kůže 
na plosce nohy,je možno odstranit kuří oka,ošetřit 
zdravé nehty.U zarůstajících a ztluštělých nehtů 
je ošetření problematičtější, ale dnešní pomůcky  
a nástroje toto ošetření umožňují.Nazávěr jsou nohy 
ošetřeny krémem.

jItKA PoVoLná 
- POSKytOvání Služeb PéČe O tělO 
pedikúra - mokrou cestou, manikúra, parafínové 
zábaly
depilace teplým voskem, cukrovou pastou
úprava nehtů, UV Gel-laky 
přístrojová lymfodrenáž, vibrační plošina, prodej 
kosmetiky, dárkových poukazů
Katusice, nám.Budovatelů
pracovní doba dle objednání 
tel.:+420737386703
email: povolna.jitka@seznam.cz
www.pedikura-jitka.webnode.cz
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SeZnam jubilantů

Červenec
82 let - Jan Folprecht

Srpen
60 let - Jiří Hanč
            Jana Kučerová
70 let - Pavel Houžvic
75 let - Helena Kormošová
82 let - Jaroslava Zemanová
85 let - Miluše Goldbachová
90 let - Zdenka Hanáková

Září
70 let - Václav Vojáček
87 let - Stanislav Hendrych
88 let - Jozefína Kubínová

všem jubilantům přeje Obecní úřad Katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu jmenovaných.

Z našich řad odešel

4/2013  - Václav Valeš

Uvedeno se souhlasem pozůstalých

SPOleČenSKá KrOniKa

InzerCe
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v září 2013.
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

Kateřina KOuKalOvá 
- SPOrtOvní a reKOndiČní maSáže
provozní doba dle klientů: pondělí - středa 
v budově OÚ v Katusicích
tel.:721 962 636
e-mail: katerina.koukalova@email.cz

butIK jAnA&S
(second hand) dětské, dámské a pánské zboží
Jana Szabová
Státních statků 207
Katusice 294 25
tel:605 547 873

Provozní doba: 
pondělí od 18 – 20 hod
středa od 18 – 20 hod 
nebo KDYKOLIV PO DOHODĚ NA TELEFON

firma „milan Červený“ 
z Katusic se sídlem ve Skalsku nabízí firmám i 
jednotlivým zákazníkům (našim seniorům) dovoz 
obědů. 
Denně výběr z 9 jídel s polévkou za cenu 60 Kč. 
Rozvážíme celé okolí Katusic a Skalska v okruhu cca 
30 km. 
Bližší informace na tel.: 605 884 705 
nebo na www.hotovky-minutky.cz.

Vážení spoluobčané, letošní rok, co se týče počasí, se zatím moc nevyvedl. Po dlouhé a tuhé zimě přišla letní 
vedra, aniž by bylo jaro, a v tomto duchu pokračovalo počasí i nadále. 
Nyní stojíme na prahu prázdnin a dovolených, a předpovědi zatím neslibují velké změny. Přesto doufáme, že 
si zaslouženou dovolenou užijete ke své spokojenosti, a že léto vám přinese spoustu radosti a příležitostí k 
načerpání nových sil.

Obecní úřad

Pohlednice z roku 1911

bližší informace o obci Spikaly najdete na stránkách www.spikaly.jex.cz


