
Vznik a nejstarší historie obce Trnová nejsou přesně 
známy, dá se předpokládat, že souvisí s osídlením 
okolí, které začíná asi před 6ti tisíci lety ve střední 
době kamenné - neolitu. V mladší době kamenné  
(asi před 4000 lety) přišli první zemědělci, jejichž 
osídlení, hlavně na Předním Hrádku, bylo velmi 
rozsáhlé. Nalezeny zde byly kamenné, broušené  
i štípané nástroje a keramika. Další nálezy v okolí 
byly třeba z pozdní doby kamenné (2000 - 1000 let 
před n.l.), a to kamenné a bronzové nástroje.
To vše ukazuje na dlouhodobé obývání této krajiny, 
ale o samotném vzniku obce se bohužel nic 
nedozvídáme. 

Dle staré pověsti, byl jejím zakladatelem jistý rytíř  
na Kokoříně jménem Trnovan (odtud i jméno Trnová), 
který zde pro svou dceru založil tvrz.
Asi nejstarší zpráva o Trnové pochází z roku 1337 
(24. dubna) a zní:
„Pamětiv jsa král Václav II. zvláště města Bezděze, 
daroval na znovuzřízení a zvelebení jeho sto šedesát 
šest lánů. A sice 18 a půl lánu v Chotětově, 20 lánů ve 
Mšeně, 21 lánů ve Vrátně, 8 lánů v Březovicích, 7 a půl 
lánu v Trnové, 15 lánů v Sudoměři, 12 lánů ve Žďáře, 
13 lánů v Doksích, 4 a půl lánu ve Fridrichsdorfu, 10 
a půl lánu na Skalce, 18 lánů v Kluku, z nich dva 
svobodné lány měl soudce Konrád. 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.“
(Opis textu z Trnovské kroniky)
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Vítejte v Trnové

TRNOVÁ

I dnes je na domech vidět jejich historický ráz Trocha nostalgie



Druhá zmínka o Trnové je z roku 1348, kde v latinském 
listu potvrzuje král Karel IV. bělskému rychtáři Ješkovi 
z Kluků privilegia Přemysla Otakara II., Václava II.  
a pana Berky z Dubé.
Další list z roku 1364 pojednává o prodeji jednoho 
lánu sedlákovi z Trnové Řehořovi.
Zmínka je i o Trnovské rokli z roku 1417 ve správě 
obce Kluky a z roku 1453 ve správě obce Vrátno.
Z těchto zmínek je patrné, že obec Trnová patřila 
spolu s okolními obcemi jako například Vrátno, 
Kluky, Sudoměř a Březovice pod pravomoc Bělé 
pod Bezdězem (tehdy jen Bělé) a byla poddaná 
králi. Toto uspořádání trvalo nejspíše až do zrušení 
poddanství.

Dnes má Trnová 54 obyvatel, z toho 15 dětí. V obci 
je 29 čísel  popisných a jedno číslo evidenční. Časem 
zmizely budovy č.p. 1, 5, 6, a 20. Například v roce 
1880 bylo v obci 30 čísel, ve kterých žilo 110 obyvatel 
domácích a 23 cizích.
Z historických pramenů lze k některým domům zjistit 
zajímavé informace. Například v domě č.p.9 bylo 
kovářství a vrchnostenská krčma (pravděpodobně 
založená roku 1446). V pozdější době je zde zmínka 
i o obchodu se smíšeným zbožím. Ještě po druhé 
světové válce zde provozoval hostinskou živnost pan 
Václav Rameš a jeho manželka Marie Ramešová již 
zmíněný obchod.

O čísle popisném 11. se dovídáme, že v roce 1692 
ho koupil pan Havel Weber, od něj ho pak převzal  
v roce 1727 Jiří Steinitz a po něm pak jeho potomci. 
V roce 1783 zde bydlí pan Josef Mareček a v roce 
1848 Josef Štenc, což je počeštěné jméno Steinitz. 
Je zajímavé, že tento dům je v rukou rodu Štenců  
až dodnes.

Č.p. 4., je obecní domek postavený v roce 1905 
nákladem obce, za shořelou obecní pastoušku.

A ještě jedna zajímavost z trnovské kroniky. „Nutno 
se zmíniti, o tom, jak osud si s lidmi zahrává. 
Řezáčové (německy Strobeschneiderové) byli páni 
celé obce, měli živnosti: statek Vyhlasův, Boreckých, 
Goldbachův, chalupu číslo 13 a 14 a poslední jejich 
potomek měl Knotův domek a rod jejich v obci tak 
rozšířený, vymizel nadobro.“

Škola
Do školy chodily děti z Trnové do Sudoměře. 
Nejstarším dokladem o tom je německy psaný školní 
seznam, který v roce 1855 uvádí jako plat pro učitele 
133 zl. 33 kr., přídavky 30 zl., výnosy z koled 1 zl.  
24 kr., z kostelnictví 10 zl. 22 kr., 7 sáhů dříví a příjem 
z realit, totiž dvou kopanin, výkupného od obce 
Sudoměř a Trnová za 9 a půl korce žita 23 zl. 35 kr.
V té době zde učil Josef Pecháček z Bakova, který 
nastoupil po svém otci téhož jména, a to do roku 
1859. Ve správě školy zasedali z Trnové p. Josef 
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I toto je Trnová

Jeden výjev ze života

Selská stavení v Trnové
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Volák a radní p. Josef Vyhlas.
Dne 29. května 1855 škola vyhořela a bylo rozhodnuto 
postavit novou školu. Trnová na tuto stavbu přispěla 
částkou 400 zlatých. Z trnovské kroniky se dále 
dozvídáme, že stavbu nové školy najal Václav Vidner 
rolník v Sudoměři za částku 4030 zlatých. Bohužel 
stavba se díky různým intrikám tehdejšího pachtýře 
Valovského dvoru Josefa Volšána, který se chtěl 
vyhnout příspěvkům na stavbu, oddalovala. Nakonec 
bylo nájemci stavby Václavu Vidnerovi  pohroženo 
žalobou, a tak se začalo v roce 1858 narychlo stavět. 
Nakonec stála stavba o 1400 zlatých více.
Nová škola byla slavnostně vysvěcena dne 18. září 
1859 a 17. března 1860 v ní začal vyučovat učitel  
z klášterní školy v Bělé pan Václav Vaněk.
Děti z Trnové navštěvovaly Sudoměřskou školu  
až do 1. března 1938. Od té doby začaly trnovské 
děti navštěvovat školu v Klukách.

Vodovod
Trnovou i okolní obce vždy velice trápil nedostatek 
vody. Trnovští chodili pro vodu s putnami na zádech 
k prameni mezi Trnovou a Kluky – blízko železničního 
viaduktu a v době sucha i do Adamova pramene, který 
se nacházel u pěšiny mezi Sudoměří a Trnovou (blízko 
lávky). V tomto prameni zahynul dne 28.11.1922 
Jos. Brenn, proto byl později nazýván také Brennův.  
Trnovští si později, na dole „Pod Kouty“, při silnici 
vedoucí z Trnové do Březovic, pořídili pumpu. Asi  
2 km od ní byla zřízena pumpa pro Březovice.
Většinou se používalo pramenité vody pouze k jídlu. 

Nádobí se umývalo dešťovou vodou, sbíranou  
do vycementovaných nádrží pod okapy střech. 
Dobytek byl rovněž napájen měkkou, dešťovou vodou 
z kalů, které byly zřízeny na dvorech statků i chalup.
Asi v roce 1912 se obce Trnová, Vrátno, Kluky, 
Sudoměř a dvůr Valovice sdružily ke stavbě 
skupinového vodovodu. Vrtáno bylo na dole pod 
Sudoměří, u silnice k Trnové. Z hloubky 30 m byl 
parním strojem čerpán mohutný proud železité vody. 
Tento vrt prý stál 8.000Kč! Voda byla v Praze chemicky 
vyzkoušena, uznána za způsobilou a vodní pramen  
za dost silný. Měla být zřízena čerpací stanice, 
která by obce zásobila vodou. Ke stavbě však nikdy 
nedošlo. Následkem první světové války se ceny 
vyšplhaly tak vysoko, že zřízení vodovodu nebylo 
možné. Nakonec se v roce 1924  rozhodly obce 
Trnová, Kluky i Boreč připojit k nově projektovanému 
vodovodu města Mšena.

Regulace potoka
V roce 1925/26 byl regulován Strenický potok, 
a to v úseku od Bezdědic až k trnovské silnici  
(na dole mezi Sudoměří a Kluky). Za účelem regulace 
bylo ze zástupců obcí Trnová, Sudoměř, Nosálov  
a Březovice ustanoveno vodní družstvo. Celá regu-
lace  stála 186.000 Kč. Tato částka byla rozdělena 
mezi uvedené  obce, a to podle množství luk které se  
u tohoto potoku nacházely. Trnová 5 ha 66 a, Sudoměř 

A ještě jedna historická fotografie

Dnes to v Trnové vypadá takto. Alespoň některá stavení. Na toku Strenického potoka vznikla přehrada.

Č.p. 4. - bývalý obecní domek



6 ha 81 a, Nosálov 4 ha 70 a, Březovice 1 ha 55 a.  
Na 1 ha louky připadlo vydání asi 10.000 Kč.

Přehrada
V malebném údolí kousek pod Trnovou se dnes 
nachází malá přehrada. Vyrostla v místech, kde dříve 
stával mlýn, který byl založen v letech 1300 - 1320 
Soběslavem ze Sudoměře. Mlýnu se říkalo „Olšový“. 
Tento mlýn zanikl až za Rakousko - Pruské války  
v 18. století. Ještě do zatopení údolí byly jeho zbytky 
patrné.
Přehradu na Strenickém potoce zbudoval pan 
Stanislav Šturma mladší. Začal v roce 1998 a přehrada 
má sloužit ke zkvalitnění prostředí pro chráněné 
živočichy a rostlinstvo na dříve nevyužitelných 
podmáčených pozemcích.

Elektrifikace
V roce 1924 byla dokončena elektrifikace celého 
bělského okresu. K síti dražické elektrárny byly také 
připojeny obce  Trnová, Plužná, Sudoměř, Valovic, 
Kluky, Vrátno a Lobeč.

Kříže
V Trnové jsou křížky dva. Jeden stojí u křižovatky při 
příjezdu do obce od Katusic, je to litý kříž s Kristem 
na kamenném podstavci.
Ve středu obce je pak litý kříž na kamenných 

stylobatech s českými nápisy k oslavě Boží. Kříž byl 
postaven v roce 1844 Václavem Kulmanem.

Z Trnovské kroniky
Roku 1769, 1770 a 1771 byla v Čechách následkem 
neúrody velká bída. Hlad byl takový, že lidé jedli 
rozličné trávy a kořínky, z čehož povstaly nemoci  
a mnoho lidí pomřelo. Korec žita stál 18 tolarů! 
Do Prahy bylo dopraveno mnoho tisíc korců žita, 
mouky, rýže, do Lobes též přišlo toto obilí kdež bylo 
rozdělováno.
 

Roku 1790 bylo velké sucho, nepršelo od 8. února  
do 5. června a to ještě jen málo, řádně namoklo 
teprve 8. září. Rybníky byly vyschlé, vody prodávala 
se putna po 4. zlatých.
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Svou minulost si Trnová udržela dodnes.

Pohled na hráz

Křížek na křižovatce

Křížek u zvoničky



Na den sv. Jana Křtitele 24. června, když kvetlo žito 
napadlo tolik sněhu, že bylo žito až k zemi ohnuto. 
Jak vyprávěla mi babička Alžběta, rozená Borecká 
čís.6., vzali někteří lidé provazy, navázali tyto  
a jdouce po mezích vedle polí, sníh z žita stírali; ti, 
kteří tak učinili měli žito hluché; ostatní žita byla dobrá 
a zdravá. Korec hrachu platil 10 zl., ječmen 5 zl.  
30 kr., sena cent 2 zlaté 30 krejcarů.
Toho roku byla válka s Turkem. Dobytek se skoro 
všechen prodal, v čísle 6. ve 130 korcovém statku 
měli jednu krávu. 1 libra masa stála 3 krejcary.

Až do roku 1785 bylo ve Mšeně a jinde vykuřování 
domu v obyčeji; toto se dělo před vánočními svátky  

a novém roce a o sv. třech Králích.
Farář, vždy velmi slavnostně v pluviálu, kostelníkem 
a ministranty provázen, ubíral se dům od domu  
s kaditelnicí, vykuřoval jednotlivé části domu, od-
říkávaje při tom předepsané modlitby.
Patentem císaře Josefa II. ze dne 27. listopadu 1785 
bylo toto vykuřování v celém mocnářství zastaveno. 
Koleda, která ještě později od učitele a od zvoníka se 
vykonávala, byla roku 1854 zakázána.

Trnová dnes
Trnová byla jako většina okolních obcí živa hlavně 
zemědělstvím. V rámci obce byli občané schopni  
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Oprava zvoničky

A takhle vypadá opravená

Autobusová zastávka před opravou

A po opravě - renovovali pan Altman a pan Moucha

Jarní tání - né vždy je to na venkově jednoduché

Obnovený a posekaný sad



navzájem si zajistit soběstačnost ve svých základních 
potřebách. Dnes se situace, jako ovšem všude, 
změnila. Většina občanů za svou prací dojíždí a obec 
se přes den vylidňuje. Moc nás těší, že přes všechny 
nesnáze života na malé obci jsou občané Trnové 
stále ochotni držet při sobě, navzájem si pomáhat  
a scházet se, že jim záleží i na svém okolí a vzhledu 
obce a jsou vždy ochotni přiložit svou ruku k dílu.

Jen za posledních pár let proběhlo nespočet 
společenských akcí a podařilo se upravit rozsáhlé 
obecní plochy. Za pomoci OÚ byly vyčištěny břehy 
a celé okolí kalu, které byly hustě zarostlé nálety 
stromků. Vyčištěn byl i zarostlý sad a vysázen 
mladými stromky. Upravila se plocha pod budoucím 
dětským hřištěm, které se zde v roce 2007 začalo 
budovat. V roce 2011 byl opraven propustek  

pod sadem, který pro havarijní stav již dostatečně 
neodváděl vodu z polí. Byla zpevněna cesta k nádraží 
a byl pročištěn a opraven odtokový kanál. Opravila 
se zvonička v obci a sami občané opravili starou 
autobusovou čekárnu.  Samozřejmá je i celoroční 
úprava a sekání všech obecních ploch.
Ze společenských akcí můžeme jmenovat třeba 
čarodejnice, stavění májky, dětský den či různé 
společné soutěže.

Obecní úřad v Katusicích děkuje všem občanům 
Trnové za jejich ochotu a pracovitost. Zejména paní 
Věře Štencové, zastupitelce obce, za její příkladnou 
starostllivost. Přejeme všem trnovákům, aby se jim  
v jejich obci dobře žilo, a aby i nadále drželi při 
sobě.

M. Flodrmanová
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Opravená propust opravdu funguje

Svah před vyčištěním

Po celodenní práci

Uprostřed pracovního nasazení

Dětské hřiště je opravdu používané, a ne jenom dětmi



DámsKý Klub
Dne 26. ledna 2005 založila skupina žen z Katusic  
v Kulturním domě v Katusicích Dámský klub. 
Po rozpuštění organizací Svazu žen a Červeného 
kříže v naší obci uzrála v ženách potřeba se scházet, 
bavit se, vzdělávat se a být nějak prospěšná. 
Scházíme se, kromě prázdnin, vždy poslední středu 
v měsíci. Náplň našich schůzek je různorodá, zveme 
si návštěvy, vyrábíme různé dekorace, posloucháme 
referáty o historických událostech a významných vý-
ročích, pomáháme při kulturních akcích nebo si jen 
povídáme, či jdeme na procházku.
Pro vaši představu jen stručný výpis z témat našich 
schůzek: 
- Co mám nejstaršího v kuchyni, v šatníku, v botníku  
- Přednáška zdravotní sestry 
- Výstava Podzimní zahrada 
- Zdobení perníčků
- Vánoční jarmark
- Výroba velikonoční dekorace z březového proutí  
a malování kraslic 
- Procházka do Dolců, na Kováň, na Valovice 
- Návštěva krajkářky 
- Studená kuchyně – výroba pomazánek
- Pečení cukroví 
- Pomoc při slavnostním otevření náměstí 

- Návštěva výstavy o Adině Mandlové 
v Mladé Boleslavi 
- Výlet vlakem do zámecké cukrárny na Mělník
- Výroba podzimních a vánočních dekorací   
- Zdobení nádob ubrouskovou technikou 
- Výroby zvířátek ze sena 
- Výroba zvonečků z pediku
- Společná večeře v restauraci 
- Podávání teplého punče o vánočním koncertu  
a jarmarku 
Za téměř devět let, co se společně scházíme, jsme 
se nejen dobře bavily, ale troufám si říct, že i odvedly 
velký kus práce při pomoci na nejrůznějších akcích 
v obci.
Z každé schůzky pořídíme krátký zápis a případně 
fotografie do kroniky. 
Do dámského klubu má možnost přijít každá žena 
bez rozdílu věku, může příjemně strávit odpoledne, 
pobavit se, popřípadě poučit. Velice je vítána a ceně-
na iniciativa ze strany žen ohledně návrhů na téma 
schůzek a jejich organizování, neboť klub děláme pro 
sebe a to pod heslem „Samy sobě“.
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KulTuRní aKcE

2. TFa VáclaVa cinKla
Sbor dobrovolných hasičů Katusice Vás srdečně zve 
na 2. TFA Václava Cinkla v Katusicích.Tento závod 
proběhne v Katusicích již potřetí s tím, že v roce 2011 
proběhl nultý ročník. V kategorii muži, ženy a tříčlen-
ná družstva závodí účastníci z celé republiky.
Závod je určen pro fyzicky zdatné jedince, náročné 
disciplíny plní soutěžící v zásahovém obleku, obuvi, 
přilbě a muži s dýchací technikou. 
Datum: 28.9.2013
Prezentace: 7,30 – 8,30 hod.
Zahájení: 9,00 hod.
Startovné: 100,-- Kč
Občerstvení zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na: vilda10@seznam .cz

Přijďte se podívat a podpořit reprezentanty naší 
obce.



ZPRáVy Z obEcního úřaDu
• Měsíce červen, červenec, srpen a září jsou 
nejnáročnější na údržbu našich obcí a přidá-li se 
dostatek srážek, pak opravdu údržbu zeleně v obci 
nestíháme. Zaměstnanci obecního úřadu mají na sta-
rost sekání travnatých ploch, stříhání živých plotů, 
chemický postřik chodníků, běžnou údržbu budov  
a zařízení v majetku obce, opravu a servis techniky, 
vyvážení košů, úklid hřbitova atd. Nemalou část 
pracovní doby stráví zbytečným úklidem po lidech, 
kterým pořádek a slušné chování nic neříká a stále 
vyčerpávají finanční prostředky obce zbytečně. 
U kontejnerů na sklo a plast pravidelně každé pondělí, 
ale i v průběhu týdne, najdete odložené oblečení, 
pytle s domovním odpadem, plné tašky skla a pla-
stu, které musí zaměstnanci vytřídit. Z kontejneru 
na nápojové kartony musí vybrat plasty a papír, 
který patří do kontejneru na papír u školy. Posbírají 
odpadky v parku, na chodnících a na dětském hřišti. 
Za tuto dobu, kdy uklízí za nepořádné občany, by 
zaměstnanci obecního úřadu mohli zvelebovat naši 
obec a lépe by stíhali údržbu zeleně.  

V ostatních částech naší obce nám pomáhají 
brigádníci, za jejichž vydatné pomoci se nám daří 
udržet obce během léta posekané a upravené. 
Ale velký dík patří i našim obyvatelům z Katusic, 
Trnové, Spikal, Doubravice a Valovic, kteří nečekají 
na zaměstnance obecního úřadu, ale veřejné 
travnaté plochy před vlastním domem nám pomáhají 

udržovat. 
Děkuji všem našim obyvatelům, kteří důkladně třídí  
a odkládají odpad, své děti učí odhazovat odpadky  
do koše a starají se o přilehlé chodníky u svých domů. 
Šetří finanční prostředky obce a čas zaměstnanců, 
kteří ho mohou věnovat dalšímu zvelebení obce. 
Na sekání velkých travnatých ploch obec najímá 
externí firmu s traktorovým mulčovačem.  
• V naší části Trnová jsme v letních měsících dali 
pročistit a opravit odtokový kanál k nádraží.
• Na vývařovně mateřské školy byla v měsíci červenci 
vyměněna střešní krytina. 
• V zasedací místnosti obecního úřadu bylo 
nainstalováno nové osvětlení. 
• Po dohodě s firmou VAK a.s. Mladá Boleslav  
a Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště byly  
v obcích opraveny největší výtluky na silnicích. 
Na větší souvislé opravy nemá v současné době 
Středočeský kraj finanční prostředky. 
• Celé léto nás trápily zarostlé, nepřehledné příkopy 
podél komunikací. Středočeský kraj uvolnil finanční 
prostředky až v druhé polovině srpna, takže jsme 
se dočkali uklizených příkopů až po sezoně, kdy už 
není tolik cyklistů na silnicích, provoz tím není tak 
nebezpečný a v plné turistické sezoně jsme se světu  
blýskli v tom „ nejlepším světle“. Hlavně, že nám kraj 
stále nutí dotace na turistiku a cyklostesky, ale ten 
hlavní úklid pro bezpečnost a vzhled našich obcí 
nezajistí.

- 8 -

inFoRmacE PRo občany

80 lET oD VysVěcEní ZVonu V KaPličcE VE sPiKalích 
Dne 28. října 1933, na výročí vzniku Československa, byl vysvěcen zvon v kapličce sv. 
Prokopa ve Spikalích. 
Obecní úřad Katusice si Vás dovoluje pozvat na malou slavnost u příležitosti této 
události. Akce proběhne 27. října 2013 ve 14,00 hodin ve Spikalích.
Podrobné informace budou včas zveřejněny. 

Kaplička sv. Prokopa ve Spikalích 
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KE KácEní sTRomů na ZahRaDě nEmusíTE 
míT PoVolEní.
Od 15. července tohoto roku začala platit nová 
vyhláška Ministerstva životního prostředí, která mění 
některé podmínky pro udělování povolení ke kácení 
dřevin. Největší novinkou je skutečnost, že už není 
nutné žádat o souhlas ke kácení stromů, které rostou 
v zahradách. Zahradou je však podle této vyhlášky 
míněn pouze pozemek v zastavěném území obce, 
který je u rodinného nebo bytového domu ve smyslu 
stavebního zákona a který je oplocený a nepřístupný 
veřejnosti. Všechny tyto podmínky musí být splněny 
současně. Nestačí tedy, že pozemek je oplocený  
a je na něm třeba zahradní chata. I nadále také platí,  
že bez souhlasu úřadu lze kácet stromy o obvodu 
kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (pokud 
nejsou součástí stromořadí nebo významného 
krajinného prvku) a zapojený porost dřevin do plochy 
40 čtverečních metrů. Naopak kácení ostatních 
stromů, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší 
než 80 cm, je možné i nadále pouze se souhlasem 
orgánu ochrany přírody. Stejně tak je nutný souhlas 
pro kácení stromů bez ohledu na velikost, které jsou 
součástí stromořadí, tj. souvislé i nesouvislé řady 
nejméně 10 stromů, nebo významného krajinného 

prvku, např. břehového porostu. Novinkou je nezbytný 
souhlas pro kácení dřevin v tzv. zapojeném porostu 
na ploše větší než 40 m². Doposud se souhlas týkal 
pouze porostů keřů, teď to platí i pro plochy, porostlé 
mladými stromy o malém obvodu kmene, které se 
ale ve svých korunách dotýkají nebo překrývají. Jsou 
to třeba různé remízy a porosty na mezích, většinou 
jsou to nálety mladých dřevin.  V případě jakýchkoliv 
pochybností, či nejasností doporučujeme raději před 
realizací kácení předem kontaktovat místně příslušný 
obecní úřad, který vydává povolení.

inFoRmacE Z čEsKé PoŠTy 
Po prázdninovém provozu se naše 
pošta opět vrací k obvyklé provozní 
době pro veřejnost. Od 1. září se 
polední pauza vrací na pouhou 

hodinu a to od 12,00 do 13,00 hod.  
V současné době je pošta rozvážena motorizovanou 
jednotkou ČP z Bělé pod Bezdězem. K doručování 
pošty dochází mezi 10,00 – 12,00 hodinou.

V případě, že není adresát zastižen na uvedené 
adrese, je možné vyzvednutí zásilky nejdříve 
následující pracovní den na pobočce v Katusicích  
v době: 
Po, Ú, Č, Pá 8,00-12,00 hod. 13,00-16,00 hod
a ve St od 8,00-12,00 hod 13,00-17,00 hod.
 
Zároveň upozorňujeme občany, aby z důvodů 
snadnějšího doručení zásilek označili své poštovní 
schránky jménem.  
Pošta dále oznamuje, že od 1.8. 2013 došlo k navý-
šení poštovného některých služeb. Pro své klienty 
připravila Pošta Zákaznickou kartu, která pro ně bude 
znamenat výraznou úsporu. 

• V pátek 13. září jsme převzali opravenou zeď  
u hřbitova od firmy LUKA. Spolu s opravenými vraty 
tvoří úhledný celek při vjezdu do obce.

Hřbitovní zeď před a po opravě
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sVoZ nEbEZPEčného 
oDPaDu
19.10. 2013 
od 9,30 hod. do 9,45 hod. 
na náměstí před Obecním úřadem 
v Katusicích.
Sbírány budou: lednice, mrazáky, 

zářivky, televizory, monitory, radia, vysavače, apod.
olej v uzavřených nádobách 
Všechna zařízení musí být kompletní, tj. nesmí 
chybět žádné podstatné součásti a nesmí být 
demontované.

oZnámEní – ZRuŠEní PRoVoZoVny
Paní Kateřina Koukalová, která v budově obecního 
úřadu poskytovala sportovní a rekondiční masáže k 
31.10.2013 svoji činnost ukončí.

cVičEní V KulTuRním Domě
Cvičení pro ženy každého věku je každé pondělí  
od 19.00 – 20.00 hod. začínáme 30.září.

Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý  
od 18.00 – 19.00 hod. pod vedením paní učitelky 
Vlaďky Paulusové, začínáme 1. října.

ZUMBA – pondělí 17,30 – 18,30 hod.
středa 18,00 – 19,00 hod. 
začínáme 16. září 2013

KaDEřnicTVí - maRiE scholZoVá
Oznamuje změnu pracovní doby.
Út, St, Pá 7,00 – 13,00 hodin

maTEřsKá ŠKola

S dvaceti dětmi předškolního věku jsme se rozloučili 
závěrečným plněním úkolů s vílou Lesněnkou 
během celého dne, slavnostní večeří a následným 
přespáním v mateřské škole. Za správné splnění úkolů  
a získané znalosti potřebné pro vstup do základní 
školy je vyhodnotili a do školy propustili všechny děti 
a zaměstnanci mateřské školy se zástupci obecního 
úřadu.
Během prázdninových měsíců děti krásně povyrostly 
a nasbíraly novou sílu v kruhu rodinném, který je pro 
děti největším bohatstvím a štěstím.
Nový školní rok začal a děti znalé velmi zdatně 
pomáhaly dětem nově příchozím, za což si zaslouží 
velkou pochvalu.

Lenka Vaňková

Vyřazení předškoláků z MŠ v Katusicích

KnihoVna
Knihovna v Katusicích má dlouholetou tradici, 
několikrát se však měnilo její místo. Nyní se nachází 
v prostorách kulturního domu a pro uživatele je 
otevřena jednou týdně a to vždy v pondělí od 15,00 
do 17,00 hod. Knihovna čítá více jak čtyři a půl tisíce 
knih a přesto si k ní mnoho čtenářů nenašlo cestu. 
Většina klientů jsou starší občané, dětí je sporadicky. 
Evidovaných dospělých je dvacet a dětí dvanáct. 
Vzhledem k počtu obyvatel to opravdu není mnoho. 
V dnešní době, kdy je přístup k internetu, je potřeba 
vzít do ruky knihu, zvlášť pro mladou generaci, 
mizivá. Studenti shánějí knihy hlavně jako povinnou 
četbu. Čtyřikrát do roka se do naší knihovny vozí 
knihy výměnným fondem z Mladé Boleslavi, jichž 

je asi kolem dvouset, a to pestrou nabídkou všech 
žánrů, včetně dětských knih.   
Zvu tímto k návštěvě i ostatní, kteří dosud knihovnu 
nenavštívili. Určitě si vyberou podle svého vkusu.

Boh.Ulmonová
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ZáKlaDní ŠKola

ZáKlaDní ŠKola KaTusicE
Zahájení nového školního roku 2013-2014 proběhlo 
v pondělí 2. září v 8 hodin. Paní učitelky uvítaly žáky 
v opět vylepšených prostorách naší školy.
Ovšem nejdůležitějším byl tento den pro nové 
prvňáčky. K slavnostnímu přivítání jich podle 
očekávání dorazilo 17. Po krátké uvítací řeči ředitelky 
školy Mgr. Bajtlové, se slova ujala paní starostka 
Eva Ulmanová s krátkým, ale výstižným přivítáním 
dětí i jejich rodičů. Připomněla důležitost vzdělání,  
ale i s tím spojené povinnosti, které na  prvňáčky  
a jejich rodiče čekají. 
Poté společně s paní Hrnčířovou z obecního úřadu 
předala prvňákům balíčky se základními školními 
potřebami, které již tradičně naše obec dětem při 
vstupu do školy věnuje.
Velmi potěšující je celkový počet žáků v tomto 
školním roce, který opět stoupl a to z loňských 48  
na 59 žáků. I přes tento vysoký počet dětí 
navštěvujících školu, jsme v tomto školním roce opět 
školou se třemi třídami. Aby se z naší školy stala 
čtyřtřídka, potřebujeme mít 60 žáků a tudíž nám ještě 
jeden žák chybí. I přes tuto skutečnost se v naší škole 
všechny hlavní předměty vyučují v každém ročníku 
samostatně a tudíž v malém počtu žáků, čímž je 
dosahováno velmi častého individuálního přístupu. 
I v tomto školním roce pracují na škole dvě oddělení 
družiny, která jsou ještě doplněna zájmovými kroužky 
(Zdravotní, Všeználek, Mladý myslivec, Flétna, 
Angličtina a Počítače).

V minulých letech jsme zavedli do výuky naučné 
projektové dny. Velký úspěch shledáváme u projektu 
„Poznávej svůj region“, při kterém v měsíci září  
a červnu navštěvujeme památky a důležitá místa 
našeho regionu.

Po hradu Houska, rozhledně Vrátenka, zámku 
Stránov, muzeu v Lobči a dalších zajímavých místech, 
chceme v letošním roce navštívit hrad Bezděz, Doksy, 
Mělník a Mšeno.
 
Jak naše škola vypadá po prázdninách?
Během prázdnin se pokračovalo v naší škole 
v rekonstrukci. Z bývalé počítačové učebny se stala 
nová kmenová třída pro třetí ročník. V místnosti byly 
opraveny stěny, snížen strop, zhotoveno obložení  
a položeno nové lino. 
Do školní družiny byly objednány nové stoly a židle. 
Velký úkol nás čeká na školní zahradě, kterou musíme 
upravit, aby mohla být využívána k výuce hlavně 
přírodovědných předmětů. Vzhledem k rozsahu 
úprav, které jsou potřeba udělat, není toto úkol  
na jeden rok a budeme své vize plnit postupně. 

Vzpomínka na prázdniny.
Během předposledního prázdninového týdne proběhl 
pod záštitou naší školy letní tábor vedený p. Lenkou 
Novotnou a Mgr. Věrou Štencovou. 
I přes několik málo slziček ze stýskání po rodičích,  
se děti vyjádřily, že už se těší na příští rok.
Velké díky Lence Novotné a Věře Štencové za pří-
pravu tábora, která jim zabrala i část zasloužené 
dovolené.
Dále děkuji pedagogickému sboru naší školy a jejich 
rodinným příslušníkům, kteří se tábora zúčastnili jako 
vedoucí a pomocní vedoucí. 
Všichni, kdo se o děti na táboře starali, včetně kuchaře 
a paní doktorky, dělají toto bez nároku na mzdu,  
ve své dovolené a za to jim děkuji.

Do nového školního roku přeji dětem hodně úspěchů 
a učitelům a rodičům pohodový školní rok, tak jako 
byly ty předchozí. 

Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy

DěTsKý TáboR hobiT
Pomalu se blížil konec prázdnin, ale nás čekalo ještě 
prožití táborového dobrodružství. A tak jsme se sešli  
v sobotu 17.8. 2013 v 15,00 hod. před školou, kde jsme 
se rozloučili s rodiči, naložili jsme do přistaveného 
autobusu kufry a ostatní potřebný materiál a odjeli  
na tábořiště do Miletína. Tady jsme se nejprve 
ubytovali, ti menší v budově a starší v čtyřlůžkových 
chatkách. Taky jsme se museli navzájem seznámit, 
bylo nás dohromady 60 lidiček a někteří s námi byli 
na táboře poprvé.
Až tady jsme se dozvěděli téma tábora. Celý týden 
jsme hráli hry na motivy knihy Hobit. Pět družinek dětí 
se přeměnilo na trpasličí rody a snažily se získat zpět Děti při slavnostním nástupu
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poklad, který uloupil drak Šmak. V knize se to hemží 
samými zákeřnými tvory, a tak i my jsme byli nuceni 
bojovat se Zlobry, Glumem, Vrrky, Skřety a nakonec i 
s drakem. V boji s nimi nám však naštěstí pomáhaly 
kouzelné předměty, které jsme během hry získávali. 
Nebylo to ale vůbec jednoduché. Třeba přemoci 
Zlobry a získat od nich klíč od jeskyně, kde měli 
ukryté meče, byl pro některé menší děti nesplnitelný 
úkol. Starší děti měly více odvahy a věděly si rady, jak 
obry nechat zkamenět. Pak už se i menší děti nebály 
k nim přiblížit a nechaly se s nimi i vyfotit.

Každý den byl něčím zajímavý. Naučili jsme se 
luštit trpasličí runy, podařilo se nám přečíst dopis 
psaný tajným písmem, vyzkoušeli jsme střelbu na cíl  
ze vzduchovky, kuše i tenisovým míčkem, uvařili jsme 
si kouzelný lektvar z léčivých rostlin, vyrobili kouzelné 
magické kruhy, které zahnaly Vrrky. Vyzkoušeli 
jsme si mrštnost při plazení nebo zdolávání lanové 
lávky. Hlavičky jsme si namáhali při kymovce nebo  

luštění hádanek a ručičky zase při výrobě šperků  
z moduritu nebo uzlování. Prostě jsme zažili vše, co 
k táboru patří. Od pískání budíčku, rozcvičky, ranního 
i večerního nástupu, učení písniček, čtení příběhu, 
všech těch táborových her až po opékání vuřtů  
a závěrečnou discotéku. Tou jsme oslavili přemožení 
draka a samozřejmě  získání pokladu, který střežil.
Důležitým průvodcem a pomocníkem při hrách byl 
Gandalf – čaroděj. Ten nás pozval na tuto výpravu  
za pokladem a vždy poradil, jak přemoci zlé síly. 

 Dobrými průvodci každé družiny byli i hodní Elfové 
(odrostlejší účastníci tábora ve věku 16-19 let).  

Všichni si to užívali

Víc hlav víc ví

A byl i táborák

Náš průvodce - čaroděj Gandalf
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sEZnam jubilanTů

říjen
60 let - Věra Polívková
            Jaroslav Mihálik
81 let - Antonín Čajan
            Gizela Formáčková
84 let - Božena Bezubková
86 let - Stanislav Nekola
90 let - Eliška Němečková

listopad
60 let - Zdenka Malhousová
75 let - Josef Burian
84 let - Marie Kinclová

Prosinec
60 let - Josef Altman
            Jiří Jech
            Miroslav Přibyla
70 let - Jaroslav Koucký
81 let - Věra Hendrychová

86 let - Miloslav Zeman
87 let - Božena Vaňková

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu jmenovaných.

sPolEčEnsKá KRoniKa

Někteří tvorové byli opravdu děsiví

Ti dohlíželi na naši bezpečnost, případně nám  
i pomohli vyřešit nějaký úkol. Také nám pomáhali 
s dopoledními službami. To jsme ocenili hlavně při 
službě v kuchyni a přípravě dřeva.
Domů jsme se vrátili v sobotu 24.8. 2013 okolo 16,00 
hod. opět autobusem. Všichni v nových tričkách  
s nápisem Hobit jako vzpomínku na letošní tábor.

Lenka Novotná – vedoucí tábora
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mysliVEcKé sDRužEní hRáDEK
činnosT mysliVEcKého sDRužEní hRáDEK 
sE síDlEm V KaTusicích.
Myslivecké sdružení Hrádek Katusice prostřednictvím 
svých členů zajišťuje činnost, která je potřebná pro 
chod této organizace.
V tomto roce byla uzavřena smlouva s honebním 
společenstvem Katusice o pronájmu pozemků  
na 10 let mysliveckému sdružení Hrádek za úče-
lem možnosti výkonu práva myslivosti pro členy 
mysliveckého sdružení, kterých je v současnosti 27. 
Součástí smlouvy je placení nájemného honebnímu 
společenstvu.
Dle plánu práce byly uspořádány 29. 6. střelecké 
závody v obci Sudoměř. Zúčastnilo se jich 65 střelců. 
Díky sponzorům každý závodník dle umístění dostal 
cenu. Pro sponzory zajišťujeme určitý druh reklamy 
a děkujeme jim za poskytnuté ceny. Konání závodů 
má význam k propagaci našeho sdružení, ale také to, 
že se sejdeme s přáteli a kamarády u mysliveckého 
cechu a můžeme si vyměnit zkušenosti z naší činnosti 
a v neposlední  řadě se i pobavit.
V měsíci říjnu budou dvě akce pro myslivce  
a veřejnost. Naše sdružení ctí myslivecké tradice 
a v rámci toho budou 26. 10. Hubertské slavnosti 
v kostele Nanebevzetí panny Marie v Sudoměři 
od 14.00hod. Bude to oficiální zahájení lovecké 
sezony. Na programu budou troubit 3 trubači úryvky 
z Hubertské mše, některé signály, které jsou používány 
při lovu a dobové písně. Trubačská skupina bude 
z Hradce Králové a doplní ji konferenciérka. Akce 
bude pořádána s Obecním úřadem Sudoměř.
Další akce bude o den později 27. 10. ve Spikalích, 
kterou zajišťuje Obecní úřad Katusice a požádal  
myslivecké sdružení Hrádek o spolupráci při oslavě 
80.let vysvěcení zvonu v kapličce. Kaplička je 
zasvěcena sv. Prokopu patronu horníků, ochránce lidí 
před ohněm a myslivců. Oslava začne ve 14.00hod. 
mší svatou, kterou provede pan farář mšenský, pan 
Bártek. 

Ve škole zásluhou paní ředitelky Mgr. Heleny Bajtlové, 
která je členkou mysliveckého sdružení pracuje 
přírodovědecký kroužek, zaměřený na ochra-nu 
přírody a myslivost.
Práce členů bude zaměřena na polodivoký chov 
bažanta, zajištění krmiv a provádění krmení 
především spárkaté zvěře, práce v lese za účelem 
zajištění finančních prostředků na provoz myslivosti 
a další potřebné práce včetně zooveterinárních 
opatření.
14. 12. se bude konat hlavní hon s poslední lečí a 
bohatou tombolou. K tanci a poslechu bude hrát 
hudba pana Hrubého ze Strenic. 
Další hon takzvaně regulační bude 26.12.  
na Štěpána, kde se na posezení důstojně rozloučíme 
s rokem 2013.

Václav Kuntoš

sDh KaTusicE
inFoRmacE ZE sboRu DobRoVolných hasičů KaTusicE
Ohlédnutí za letošní soutěžní sezonou Boleslavského poháru a dalších soutěží v požárním sportu. V letošní 
sezoně se soutěží  účastnila družstva mužů i žen a pravidelně dosahovala velmi dobrých výsledků.

datum čas ženy pořadí 
ženy

čas muži pořadí muži

Dlouhá Lhota 11.5. 30,28 6.místo
Sukorady 17.8. 27,32 1.místo 28,38 6.místo
Petkovy 31.8. 24,86 2.místo 26,94 5.místo
Březno-Židněves 7.9. 42,24 11.místo 32,74 11.místo

bolEslaVsKý PoháR
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inZERcE

Celkové umístění našich družstev v Boleslavském poháru v letošní sezoně.
Ženy skvělé 4. místo, muži skvělé 11.místo. GRATULUJEME!!!! Jen tak dál.

datum čas ženy pořadí 
ženy

čas muži pořadí 
muži

čas 
muži 
Ps12

pořadí 
muži 
Ps12

Krásná Ves 6.7.. 23,04 3.místo 24,71 18.místo 24,09 6.místo
Nová Ves  
nad Popelkou

3.8. 23,69 6.místo 25,09 15.místo 22,22 6.místo

Roudný 17.8. 21,89 5.místo N 21.místo 22,28 5.místo

Fnc – noční souTěžE

datum čas ženy pořadí 
ženy

čas muži pořadí muži

Březovice 1.6.. 29,1 1.místo 4.místo
Obruby 22.6. 21,25 1.místo
Kováň okrsek 29.6. 2.místo 1.místo

osTaTní souTěžE

inFoRmacE o možnosTi očKoVání PRoTi  
sEZónní chřiPcE V oRDinaci 
muDR. janiToRa.
Informuji mé pacienty o možnosti očkování proti 
sezónní chřipce od října 2013.
Očkovaní je hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění všem pojištěncům starším 65 let.
U pojištěnců mladších 65 let je hrazené v případě 
farmakologické léčby onemocnění srdce a cév, 
dýchací soustavy, ledvin, cukrovky a u pacientů  
po odnětí sleziny či po transplantaci kostní dřeně.
Mladší a jinak zdraví pacienti si v případě zájmu 
hradí očkování sami. Mohou však využít proplacení 
očkování zdravotní pojišťovnou z fondu prevence 
(např. ZPŠ proplácí na všech kontaktních místech  

po předložení originálního dokladu o zaplacení 
očkování a potvrzení o aplikaci příspěvek až do výše 
300,- Kč). 

ZDRaVé nEhTy nEbolí
Trápí Vás zarostlé nehty? Mám pro Vás řešení 
v podobě nehtových špon (rovnátek), které se aplikují 
na postižený nehet.

Nehtová špona je vhodná téměř pro každého. 
Může se aplikovat i dětem a hlavně diabetikům.  
S nehtovou šponou nemáte žádné omezení, můžete  
sportovat,koupat se, nepřekáží v obuvi. Po aplikaci 
cítíte okamžitou úlevu. Špona (rovnátko) na nehtu 
vydrží 1-2 měsíce poté je odstraněna a nahrazena 
novou.

cena aplikace 1 nehtové špony je 380,- Kč.
Pracovní doba na objednání, 
www.pedikura-jitka.webnode.cz
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v prosinci 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

cEníK PaliV
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 2 400,- Kč
418       kostka 18,00 40 – 100 2 500,- Kč
Doly bílina – úpravna ledvice
121 o1      ořech l 17,60 20 – 40 2 600,- Kč
113 ko 2   kostka 17,60 40 – 100 2 855,- Kč
122 o2      ořech 2 17,60 10 – 20 2 300,-Kč
brikety REKoRD německé

19,00 156x63x45 4 200,-Kč
19,00 52x61x40 3 950,- 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%
PÍSEK fr. O4 maltový Sojovice bez dopravy 210,-Kč/t  + 21 % DPH
PÍSEK fr. O4 Sojovice bez dopravy 250,-Kč/t  + 21 % DPH

Platnost ceníků od  9.9.2013 
Marečková Drahomíra

ředitelka

agRoDRužsTVo KaTusicE

cEníK  hnojiV - podzim 2013
cena bez DPh za 1 tunu

Síran amonný   21% N krystalický  ( Spolan ) 4 700,- Kč
NPK 15-15-15 10 200,- Kč
Draselná sůl  60% 10 700,- Kč
Amofos   52 % P2 O5   12%N 12 700,-Kč
Vápnitý dolomit 1 100,- Kč

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám přiblížil podzim a práce na zahrádkách jsou v plném proudu. Všichni se snažíme rychle sklidit 
alespoň to málo, co se letos urodilo a pak rychle vše zazimovat. 
Doufáme, že i v tomto hektickém čase si najdete alespoň chviličku, abyste si v klidu mohli přečíst toto nové 
číslo obecního zpravodaje, a že vás s ním i potěšíme.
Hezké podzimní dny a ještě hodně sluníčka vám přeje

Obecní úřad Katusice


