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číslo - 3. září 2016

U božích mUk
Josef Brož

U božích muk
tam na klekátku kamenitém,
kde kytička něčí
vždy schne a uvadá 
maminka klečí.
V modlitbě prosíc zasní,
jak rozesívá lásku,
tu nejkrásnější z básní,
a jako zrna chlebového klásku
ji do amfóry srdce ukládá,
aby ti na právo a pravdu dbalí
i zrno od plev rozeznali,
aby ti po světě jak broučci rozlezlí
cestičku k domovu vždycky zas nalezli,
aby vždy měla chleba dostatek,
až navrátí se děti nazpátek.
Po zpěvu skřivánka a po matčině hlasu
naleznou bezpečí, víru i spásu.
Podkůvku ztracenou naleznou na cestě.
Domov je objetí s žehnáním nevěstě.
Holátko dětství tu v kolébce pípá,
rozkvétá v poupě, když zavoní lípa.
Domov je košíček radostí, vzpomínek,
zahrádka s růžemi děvčátku na vínek,
ošatka ovoce, buchet a dobrůtek,
písnička zahraná klacíkem na plůtek,
domov jsou kořeny do hloubi vnořené,
láska, co mízu v nich ke slunci vyžene.
V zátiší domova všecičko zkrásní
tak jako ve zpěvu, jakoby v básni.

Například křížek z našeho blízkého okolí u Krásné 
Vsi. Ve Věstníku okresu Bělského z roku 1914 je to 
popsáno takto: „Roku 1840 jednoho rána, když lidé 
vyšli ze vsi, a jeli ke Kováni nebo ke Spikalům, tu 
na rozcestí ležel stařičký žebrák mrtvý. Kdo to byl  
a odkud přicházel, nedověděli se, neb při sobě neměl 
žádných papírů a mluvit již však nemohl. Toliko 
všeobecné domnění bylo, že chtěl z blízké vsi před 
večerem do Krásné Vsi na nocleh dojíti, ale na cestě 
ho přepadla slabost starého věku, že již do vsi dojíti 
nemohl. Zůstal před vsí na cestě a tam svůj život 
dokonal. Obec Krásná Ves vystrojila neznámému 
žebráku slušný pohřeb. Karel Vinařický tehdejší farář 
kováňský toho cizince ku hrobu doprovodil a nad 

Křížek v obci Doubravice

o historii obce jsme psali v katusickém zpravodaji v červnu 2014. Psali jsme i o dějinách obce  
a významných stavbách. Dnes bychom se měli zmínit o drobných sakrálních stavbičkách, jako jsou 
boží muka, kříže v obcích a přírodě, kapličky a zvoničky a někde i sochy. RNDr. Václav Větvička  
ze Štiřína tyto barokní stavbičky přirovnává k soliterním památným stromům v krajině s tím, že nám 
krajinu polidšťují a také, že mají nezastupitelnou funkci orientačních bodů. Navíc boží muka ve 
své podstatě připomínají kříž, který na sebe vzal kristus, tu i jinde připomíná kříž, nesnáz, ba smrt 
konkrétní místní osoby. hajného zastřeleného pytláky, sedláka, který nepřenesl přes srdce nevěru své 
ženy. Důležitá je i historická cena, náboženské zaměření, nebo vyjádření vzpomínky jako poděkování  
za uzdravení člena rodiny, nebo naopak po úmrtí připomínání jeho zásluh pro rodinu nebo společnost. 
hodnotí se i vyjádření lidských charakterů a vlastností. 
mezi boží muka patří i rozmanité kříže dřevěné, ponejvíce kamenné a ještě více litinové.
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hrobem dojímavou řeč učinil, že nevíme kdy, kde  
a jak zemřeme. 
Po roce postavil pan Prokop Martinec prapředek 
Jana Martince z Valovic, tehdy rolník krásnoveský, 
na rohu svého pole kříž na památku toho místa, 
kde onen žebrák dokonal. Katusický učitel Václav 
Kulman na kamenném podstavci vyryl nápis. Kříž 
posvětil opět Karel Vinařický, přijda tam z chrámu 
páně z Kováně, při kteréžto slavnosti r. 1840 opět 
dojemnou řeč učinil, že nevíme místa ani hodiny, kdy 
nás Pán k sobě povolá.“ 
Je nutné k tomu doplnit, jaké měli tito lidé charakterové 
vlastnosti. Pan Martinec poskytl zdarma pozemek, 
financoval materiál a výstavbu křížku.
Pan farář Vinařický veškerou organizaci a provedení 
každoroční vzpomínky na tuto smutnou příhodu 
zajišťoval zdarma za velké účasti občanů.
Rovněž pan učitel Kulman si zaslouží pochvalu.
Obecně jsou boží muka a křížky vykládána jako 
sakrální církevní architektura. Je nutné, aby každý 
se zamyslel a vzpomněl na ty, kteří je vybudovali  
a na ty pro koho byly vybudovány. V každém případě 
polidšťují krajinu a vedou k pozastavení a zamyšlení. 
Je nutné je postupně opravovat a udržovat, protože 
k naší krajině patří.

katusice
- V obci jsou postaveny dva kamenné kříže. Jeden 
u bývalého Šípkova domu, který je již rozbořen  
a druhý u lípy na rohu silnice vedoucí k Línům a cesty 
k letišti.
Kříže sloužily při náboženských slavnostech 
k modlitbám (Boží tělo, Velikonoce, řehtání), nebo 
rozloučení s pozůstalým na hranici obce. 
Kříž za vsí byl litý na kamenném stylobatu. V těchto 

místech byl postaven roku 1857 a nahradil starší 
z roku 1821, zhotovený ze dřeva. Nápisy na kameni 
byly ryté a pozlacené a zněly (LÁSKA/SWORNOST/
TEŽ Y BOŽÍ/ POŘEHNANI/ POPŘEI Ó/ KRYSTE 
JE/ ŽIŠI! TY NÁŠ/SPASYTELI/ A WYKUPITELI! 
WA WŽDYCKY/ S NÁMI.) v současné době jsou již 
nečitelné a zvětralé. 
Kříž na křižovatce tří silnic u bývalého Šípkova domu 
byl v roce 1985 přemístěn a postaven u hřbitova.  
Po listopadu r. 1989 byl vrácen na původní místo.  
Při odstraňování kříže byla nalezena skříňka  
o velikosti 10x6,5x2,5cm, kde byly uloženy především 
staré mince, papírové peníze, tiskoviny o umístění 
Božích muk, známky a dobové noviny. Po přestavění 
kříže byla skříňka doplněna současnými mincemi 
a aktuálními tiskovinami pro budoucí generace. 
V současné době se na kříži nachází těžce čitelné 
nápisy.
Jako boží muka lze charakterizovat i bývalou kapličku 
sv. Floriána z roku 1745, kterou nechal podle 
pověsti postavit poddaný jako pokutu za krádež 
dřeva v panském lese. Kaplička byla postavena na 
křižovatce rozcestí Líny a Bělá. V roce 1821 byla 
kaplička opravena a doplněna malbou světce svatého 
Floriána a nápisem „Oroduj za nás svatý Floriáne“. 
Tato kaple byla 30.7.1966 zbořena, neboť byla silně 
poškozena a bránila ve výhledu.

Spikaly
- ještě před výstavbou 
kaple svatého Proko-
pa měli spikalští zvon 
umístěn na lípě blíz-
ko č.p. 1 a na zvonu 
byl letopočet 1816. Na 
tento zvon se zvonilo 
v poledne, večer kle-
kání a při úmrtí umírá-
ček. Zvon byl roztaven 
v roce 1917 na válečné 
účely. V roce 1933 byla 
postavena kaple po od-

souhlasení jak katolíků tak protestantů a byla zasvě-
cena sv. Prokopu opatu prvého slovanského klášte-
ra. Rovněž tento patron odpovídal požadavkům obou 
náboženství. Zmínil jsem se o postavení kaple, kte-
rou financoval pan Moc František. Zvon v kapli byl 
pověšen 28.10.1933 – 15 let po našem osvobození. 
V obci se nachází jeden křížek, který byl postaven roku 
1854 Václavem Bendou č.p. 1. .Křížek stojí na návsi 
mezi číslem popisným 3 a č.p. 24. K tomuto křížku 
se každý rok chodilo průvodem s panem farářem 
z Kováně, poděkovat za úrodu s přáním zdraví  
a štěstí. Kříž na návsi je litý na hranolovém stylobatu. 
Kříž litinový, pod nohama Krista je oválná kartuš se 
zlaceným nápisem „CHVÁLA BOHU VĚČNÉMU“.  
Na kapli je nápis „Bože žehnej obci naší“.

Křížek na křižovatce cest k Línům a letišti

Kaple svatého Prokopa
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Valovice
- zmíním se jen o menších stavbách: kapličce, křížku 
a zvonu. V roce 1929 se občané dohodli, že postaví 
kapličku s víceúčelovým využitím. Provedli sbírku 
po občanech, nejvíce poskytl pan Novák z č.p. 8  
a zbytek daroval p.Ginzl. Pan hrabě Valdštejn daroval 
bílé cihly. Byl zakoupen zvon a velký obraz svatého 
Václava, protože kaple byla jemu zasvěcena. 
V těžkých dobách (válka, revoluce) byly pořádány 
májové pobožnosti. Paní Ginzlová předříkávala 
modlitby. U kapličky jsme se modlili, když jsme 
chodili vrnčet. V kapličce byla soška Panny Marie.  
Za Valovicemi směr Katusice a na křižovatce dvou 
cest směrem ke dvoru dříve, kde byla tvrz, stával 
mnoho let dřevěný kříž s maketou Ježíše Krista. 
Tento kříž se v současné době opravuje. Po instalaci 
by bylo vhodné za účasti občanů jej znovu posvětit. 
Rovněž sloužil i k náboženským účelům.

Trnová 
- má malou zvoničku a dva křížky. U zvoničky byla 
opravena střecha, žlábky, omítka. Jeden křížek je 
umístěn v zatáčce u cesty k vlakovému nádraží. 
Druhý křížek je umístěn na návsi vedle zvoničky. 
Kříž byl postaven v roce 1844 Václavem Kulmanem 
nákladem obce Trnová a jejích obyvatel Josefa 
Woláka a Josefa Millera. V kartuších na jednotlivých 
stranách se nachází hůře čitelné nápisy k oslavě 

Boží. Křížek je z jemnozrnného pískovce a litiny, 
součástí jsou tři kamenné stupně.

Doubravice 
- Zvonička v Doubravici 
je zděná na čtvercovém 
základě, k níž jsou při-
stavěny ze dvou stran 
kůlničky. Stěny členě-
ny soklem, při hranách 
plochými pilastry řím-
sové hlavice členěnou 
římsou a lichými okny. 
Střecha stanová, pro-
hnutá, nesoucí čtyřbo-
kou dřevěnou lucernu 
vybíhající v makovičku. 
Vchod je ve zděném 

rámu. Nad ním rok 1816. Zvonek v průměru 34cm, 
váhy 18kg měl nápis I.C.S. 1781 a drobné reliéfy 
Panny Marie s Ježíškem a ukřižovaného. Vzat byl 5. 
listopadu 1917. Na zvonu se pravidelně zvonilo.
V obci se nacházejí dva křížky. Jeden kříž se nachází 
uprostřed vsi, pochází z roku 1835 dle letopočtu  
na soklu. Druhý kříž je umístěn na kraji obce při vjezdu 
od obce Trnová u výkrmy býků. Křížek je z jemného 
pískovce a bílého mramoru. Na mramorové desce je 
nápis: „Vy všichni, kteří jdouce touto cestou pozorujte 
a vizte zdaliž jest bolest Vaše jako bolest má. Věnuje 
ku cti a chvále boží rodina Bednářova.“

Václav Kuntoš

Zvonička v Doubravici

Kaplička ve Valovicích

Zvonička v Trnové

Křížek v Trnové
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kUlTURNí a SPolečeNSké akce

NaŠi jUbilaNTi
23. června 2016 jsme již podruhé uvítali naše 
jubilanty v prostorách obecního úřadu. Nejprve jsme 
naše oslavence uvedli do obřadní síně, kde proběhla 
ta oficiálnější část setkání, gratulace od obecního 
úřadu a vystoupení dětí ze základní školy. Děvčátka 
svým zpěvem, přednesem a hrou na flétny potěšila 
naše seniory. Poté jsme oslavence seznámili s děním 
v naší obci a společně poseděli při občerstvení. 

DiVaDelNí PřeDSTaVeNí  
Dne 3. srpna 2016 proběhlo ve vinárně kulturního 
domu divadelní představení. Pohádku O Palečkovi, 
podle Jana Wericha, předvedla kočovná divadelní 
společnost Julie & spol., která do naší obce 
přicestovala v rámci svého letního putování se 
žebřiňáky.
Vtipné a veselé představení sehráli čtyři herci  
doprovázení tříčlennou kapelou s basou, akordeonem 
a klarinetem. Známá pohádka děti opravdu zaujala a 
bez zaváhání pomáhaly a radily Palečkovi, kterého 
představovala malá loutka. Pěkné písničky, vtipný 
text a nasazení herců nakonec ocenili nejen děti, 
ale i rodiče velkým potleskem a nějakou korunou  
do klobouku.



VýleT 
8. září jsme uspořádali výlet pro naše občany. V osm 
hodin nasedáme na náměstí do autobusu a vyrážíme.  
Počasí nám přeje, je krásný slunečný den a z luxusního 
autobusu máme pěkný výhled do kraje. Autobus míří 
směr Praha a kamže to dnes jedeme? No přece  
na prohlídku zámku Štiřín a přilehlého parku. V roce 
1995 byla Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky zřízena příspěvková organizace Hotel 
Zámek Štiřín, která celý zámecký areál spravuje.   
A už se blížíme ke Štiřínu, projíždíme poslední 
městečko před cílem naší cesty a v autobuse začíná 
být rušno, to je připomínka k zastávce i zde. Kam 
se podívám vidím kozla. Na továrním komíně,  
na vratech, na budovách, nebo stojí v trávníku  
a nahýbá si z půllitru. Správně hádáte, ano, jsme ve 
Velkých Popovicích a projíždíme kolem pivovaru. 
Ale zastávka není v plánu, jedeme dál. V recepci 
zámeckého areálu se nás ujímá pan RNDr. Václav 
Větvička, jsme moc rádi, že právě on nás provází. 
Bývalý ředitel Botanické zahrady, nyní zámecký 
zahradník ve Štiříně, populární botanik a autor mnoha 
odborných publikací. Je nám znám jeho přátelský 
vztah k panu Vladimíru Hrabánkovi a jeho rodině. 
Slyšeli jsme ho v rozhlase hovořit nejen o něm,  
ale i o Katusicích.  

V zámeckých prostorách obdivujeme úžasně 
obnovené interiéry, opravdu reprezentativní prostředí 
pro mezinárodní konference, kulturní a společenské 
akce. Obdivujeme nádherné látky použité na tapetách, 
potazích a dekoracích, krásné štukování stěn  
a honosné lustry. Dveře, okna, obložení, krásné 
kování, panty, a to vše se vzorným pořádkem, 
dokreslují ucelený zážitek z něčeho opravdu 
reprezentativního vzbuzující hrdost z dovednosti 
českých rukou a uznání pro ty, kteří zde z ničeho tyto 
interiéry citlivě zbudovali. 
Následovala prohlídka rozsáhlého zámeckého 
parku. Pěšinky lemují velikáni listnatých stromů, 
kterých je zde 190 a na 60 jehličnanů. Vedle nám 
známých původních dřevin je zde zastoupeno 
mnoho cizokrajných. Obdivujeme se krásným 
dubům, borovicím, a ani jsme netušili kolik druhů 
smrků existuje. V nižším patře jsou zastoupeny 
keře (asi 5 000 ks), snad v největším počtu jsou 

zastoupeny rododendrony, asi 120 druhů. A to 
nejnižší patro představuje trávník, vzorně sekaný, 
místy přímo ukázkově střižený. To proto, že součástí 
parku je i devítijamkové golfové hřiště. Pan doktor 
Václav Větvička pojmenoval každý keř a strom 
v parku, obdivujeme jeho paměť a znalosti. Ve svém 
poutavém vypravování nás seznámil s historií  zámku, 
s jeho přestavbou a se zákulisím jeho existence. 
Bude-li sloužit dále jako reprezentativní budova  
Ministerstva zahraničí nebo se nějakým způsobem 
octne v soukromých rukou? Přejeme všem, kteří se 
zasloužili o zprovoznění a současnou údržbu tohoto 
historického objektu, poklidnou a radostnou práci. 

V opravdu netradiční budově zvané Dům Atis jsme 
dobře poobědvali a pokračovali jsme v našem výletě 
do Brandýsa nad Labem. Vyjíždíme z Prahy a ještě 
plni dojmů z krásy Štiřína „obdivujeme“ ty stavby 
podél dálnice. Deprimující zástavba betonu a šedi. 
Zastavujeme se v Brandýse, abychom shlédli zase 
něco pěkného. V roce 2014 zde byla po restaurování 
otevřena veřejnosti synagoga včetně stálé expozice 
„Prameny judaismu“.

Zde se dozvídáme, že tato budova z roku 1829 
sloužila svému účelu do vzniku Protektorátu Čechy  
a Morava. V roce 1995 budovu získává zpět židovská 
obec. V roce 2010 bylo započato s rekonstrukcí 
objektu, znovupostavení dvoupatrové galerie, která 
byla stržena v době, kdy byl objekt užíván jako 
depozit léčiv. Oprava za přispění Evropské unie stála 
25 mil. korun.
Ještě malá zastávka v cukrárně na zmrzlinu a jedeme 
domů. V 17 hodin náš výlet končí na katusickém 
náměstí, jsme rádi, že nám počasí přálo a výlet se 
vydařil a těšíme se zase na společné putování. 
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ValoVickÁ ValokÁRa 
Za již tradiční akci konanou vždy druhou sobotu v září 
na Valovicích, můžeme považovat VALOVICKOU  
VALOKÁRU.
Letos se konala 10. září a byl to již 5. ročník. 
Na start ve 14 hodin u Martinců se dostavilo 15 
startovních čísel dospěláckých i dětských posádek. 
Co nás velice těší, že přibývá vyloženě jen dětských 
posádek a rodiče se snaží udělat svým potomkům 
opravdu zajímavý stroj, káru bez motoru schopnou 
bezpečného sjezdu valovického kopce.
Soutěž je rozdělena na dětskou a dospěláckou 
kategorii, kdy soutěžní stroj musí mít alespoň tři kola. 
Soutěžíme ve sjezdu a slalomu na čas a jako prémii 
pro diváky přidáváme závěrečnou jízdu „krásy“.
Diváci mají za úkol bodově ohodnotit kreativitu 
soutěžních posádek a to jak dospěláckých, tak 
dětských. 

Letos se divákům nejvíce líbily tyto stroje: 
dětská kategorie - pavouk, tank a drak, 
dospělácká kategorie - pirátská loď, sudoměřské 
metro a automobil s rodinou Simpsnových. 
Z dalších můžeme jmenovat hrad Sekerov, pražský 
orloj, skautský stan, chlapce z 60. let, louku, princeznu 
Koloběžku, Hurvínka, Světlušku, sportovce Lakyho 
více www.valoviceteam.estranky.cz 
Krásný den plný závodního nadšení, který se obešel 

bez zranění, byl zakončen slavnostním vyhlášením 
výsledků a předáním triček s emblémem VALOVICKÁ 
VALOKÁRA našim soutěžícím dětem. A jako vždy 
jsme poseděli v klubovně u Luboše, kde jsme pojedli 
chutné krmě od našich hospodyň a klobásky z udírny. 
Už teď se těšíme na 6. ročník.
Letos byl náš závod podpořen grantem AUTO ŠKODA 
pod názvem „Tady jsem doma“ a obcemi Katusice  
a Sudoměř.
Mnohokrát děkujeme

                                   Valováci

- 6 -



ValoToUR 2016
V sobotu 27.8.2016 se uskutečnil již 4.ročník srazu 
veteránů „Valotour 2016“. Od časných ranních hodin 
se výběh pro koně v dolní části obce Valovice, změnil 
v parkoviště historických automobilů a motocyklů. 
Pořadatelé pro účastníky připravili téměř 100km 
dlouhou trať s dvěma zastávkami. První zastávka 
byla na zámku Stránov, kde proběhla krátká 
prohlídka. Provázel nás sám pan majitel ing. Jaromír 
Šimonek. Druhá zastávka byla v obci Hrdlořezy, kde 
se konaly oslavy 610 let od první písemné zmínky 
obce Hrdlořezy.

Třicet účastníků plnilo postupně šest disciplín, které 
je po všech stránkách dokonale prověřily, nicméně 
všichni v pořádku dojeli do cíle. V cíli je čekal gulášek 
a ceny pro vítěze.

Nejlepší byli nakonec:
Automobily – 
1. Václav Průcha a Jaroslav Živný s vozidlem PRAGA 
LADY
2. Lubomír Táhlý a Patricie Táhlá s vozidlem MINI
3. Václav Postelt a Martin Kosa s vozidlem ŠKODA 
100

Motocykly – 
1. Vlasta Kvapil JAWA 350
2. Tomáš Kučera a Iva Kučerová JAWA 250
3. David Petřík a Eliška Petříková VELOREX

Jako každý rok, tak i letos nás provázelo krásné 
počasí. Všichni se nakonec rozjížděli s tím,  
že se za rok opět shledáme. Samozřejmě nesmíme 

zapomenout poděkovat sponzorům, především 
Obecnímu úřadu Katusice, Havex Auto, Signál Rádiu 
a ostatním za jejich podporu.

Luboš Vlk
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oPRaVy a úDRžba V obci

oPRaVy kUlTURNího DomU 
V průběhu měsíců července a srpna byly 
dokončeny práce na kulturním domě spojené 
s rekonstrukcí. Byly instalovány nové kryty na 
ústřední topení, výměna těles osvětlení, natřena 
vzduchotechnika a instalovány vnitřní mříže.

oDVoDňoVací kaNÁl V TRNoVé
V naší části obce v Trnové jsme se rozhodli pro 
prodloužení odtokového kanálu v obecním sadu. 
Navázali jsme tak na již započaté dílo před devíti 
roky, kdy z popudu a hlavně za aktivní pomoci 
zastupitelky této části obce, paní Mgr. Věry 
Štencové byl postupně kácen a čištěn starý 
zarostlý sad. Tak vznikla čistá travnatá plocha 
osázená novými ovocnými stromy, snadno 
udržovatelná. Udržovatelná však v uvozovkách, 
neboť jde o příkré svahy, které se dají nyní sekat 
pouze křovinořezem. Pro jejich velkou rozlohu 
se nyní obec rozhodla zakoupit traktorovou 
sekačku s náhonem na všechna čtyři kola. Další 
akcí v tomto údolí byla oprava propustku pod 
cestou, kterým protéká velké množství vody 
z polí při přívalových deštích a tání. Stále nebyl 
dořešen prostor výtoku z tohoto propustku. Byl 
silně zarostlý náletovými dřevinami, voda se 
zde rozlévala a podmáčela okolí. Zastupitelstvo 
proto rozhodlo, a to i na základě doporučení 
zpracovatelů pozemkových úprav, o prodloužení 
kanálu zatrubněním a uložením do země. Dále 
byly odstraněny všechny dřeviny a vzniklý 
urovnaný prostor byl oset travou. Celé dílo 
včetně zemních prací i zednických provedla 

firma Taclík, Skalsko. Dnes je opravdu pěkný 
pohled na uklizené údolí.
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křížky 
Slíbená oprava sedmi křížků byla provedena. 
Křížky dostaly nový vzhled a hlavně se prodloužila  
jejich životnost. Až nebudete vědět, kam  
na vyjížďku na kole, objeďte naše opravené 
křížky: v Katusicích na křižovatce u letiště, 
přesto, že je to pouze torzo křížku, jeho oprava 
nás moc těší, křížku to tu moc sluší, podaří-li se 
nám ovšem okolí udržet stále čisté.
Další křížek je na křižovatce Bezenské ulice 
z růžového pískovce. Pokračujeme do Spikal 
a zde dojde ještě k nové výsadbě, dřevinky 
odstraníme, aby svými kořeny nenarušovaly 
základy křížku a oplocení. Vysázeny budou 
levandule. Nový dřevěný plůtek byl zadán již do 
výroby. 
A nyní nás čeká delší projížďka, jedeme až nad 
přehradu do Trnové. Hned na kraji obce u odbočky 
k nádraží je opraven jeden křížek a na návsi druhý. 
I zde došlo k likvidaci veškeré zeleně a ta bude 
nahrazena pouze krytem z kamenné drtě nebo 
dle doporučení památkového ústavu, mlatovým 
povrchem (písek s vápencem). Nasedáte na 
kolo a jedete do naší nejvzdálenější části obce, 
do Doubravice. Na začátku obce u výkrmny býků 
najdete pěkný zachovalý křížek a na návsi další. 
Tento byl nabílený, proto byly veškeré vrstvy 
odstraněny a nyní na Vás kouká také pěkný 
pískovcový křížek. Za dobře provedenou práci 
patří dík panu Milanu Matouškovi. 
Tak jste projeli takřka všechny naše vesničky  
a ptáte se zda jsme nezapomněli na Valovice.  

Na Valovicích se nenachází žádný kamenný 
křížek. Ale byl tu na křižovatce proti výkrmně 
pod lípou kříž dřevěný a na něm připevněn 
Ježíš malovaný plechový. V současné době je 
dřevěný kříž ve výrobě a jakou podobu bude mít 
tělo Ježíše na kříži je předmětem dalších jednání 
a hledání. Takže jsme na Valovice nezapomněli, 
ale bude to ještě chvíli trvat. 

oPRaVa choDNíků
V měsíci červenci proběhly opravy chodníků. 
U hasičárny byly vyměněny velké dlaždice 
za zámkovou dlažbu. Chodník tak vzhledem 
navazuje na chodník, který přechází z náměstí. 
Rovněž zmizely nerovnosti a chodník je 
tak bezpečnější. Práce provedla firma MH 
stavební Mnichovo Hradiště. Z bezpečnostních 
důvodů jsme přistoupili také k opravě chodníků  

za prodejnou COOP, v Polní a Mšenské ulici. 
V mnoha místech se chodníky propadají  
po nedávném budování kanalizačních přípojek 
a také prorůstáním kořenů stromů z přilehlých 
pozemků. Takže překládka chodníků se někde 
mění na dřevorubecké práce. S těmito náročnými 
opravami si dobře poradili pracovníci firmy StOP 
z Katusic. 
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iNfoRmace PRo občaNy

TeRéNNí úPRaVy
Za klubovnou obecního úřadu na hřišti byly 
provedeny terénní úpravy. Zarostlé zákoutí 
křovinami bylo vyčištěno a zeminou dorovnáno. 

oPRaVa komUNikací
Na žádost obecního úřadu byla opravena 
komunikace na náměstí u autobusové zastávky 
a na objednávku nechala obec vyspravit chodník 
před obchodem COOP.

úkliD 
Po čaRoDějNicích 
Po pálení Čarodějnic byl na 
pozemku u letiště uklizen 
zbylý popel. Protože se jedná 

o soukromý pozemek je třeba dodržovat určitá 
pravidla. Roští na Čarodějnice sem budeme 
navážet až v dubnu příštího roku, a to podtrhuji, 
pouze větve, žádný nábytek, kovy ani plasty. 
Důrazně Vás žádáme neodkládejte zde žádný 
materiál dříve jak v dubnu, majitel pozemku by 
nám nemusel pálení Čarodějnic zde povolit. 
Děkuji.

NoVý VchoD Do Školy
Na západní straně budovy naší základní školy 
bylo okno nahrazeno dveřmi, tak aby uživatelé 
sportovního hřiště měli možnost použít toalety ve 
škole. Vchod bude opatřen kovovými schůdky. 
Práce provedla firma StOP Katusice. 

hřbiToVNí zeď
Na místním hřbitově se rozpadaly hřebenáče 
kryjící svršek obvodové zdi. Pád hřebenáčů   
ohrožoval náhrobky umístěné podél zdi. 
S opravou zdi si dobře poradila firma Tomáš 
Frus.

cVičeNí V kUlTURNím Domě
Cvičení pro ženy každého věku je každé pondělí 
od 19,00 – 20,00 hodin, začínáme 3. října 2016. 
Těší se na Vás cvičitelka Vlaďka Paulusová.

- Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý od 
17,30 – 18,30 hodin pod vedením paní učitelky 
Vlaďky Paulusové, začínáme 4. října 2016.

- Cvičení aerobic s posilováním každou středu 
od 18,00 – 19,00 hodin pod vedením Ivety 
Skramuské, začínáme 5. října 2016. 

-Cvičení pro ženy a dívky, Funkční trénink  
s Veronikou každý pátek od 17,00 – 18,00 hodin, 
začínáme od 7. října2016.

SVoz NebezPečNého
 oDPaDU
- Proběhne v sobotu 15. 

října 2016 od 9,30 – 9,45 
hodin od budovy Obecního 
úřadu v Katusicích.

Firma Compag převezme elektrozařízení jako 
lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, 
rádia, vysavače. 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 elektro-
zařízení pocházející z domácností! Odvoz se 
netýká odpadů z podnikatelské činnosti. Občané 
Spikal, Valovic, Trnové a Doubravice si připraví 
odpad v pátek ráno 14.10.2016 před dům.VelkoobjemoVé koNTejNeRy

- Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny  
na náves v Katusicích v pátek 23.9. do neděle 
25.9. 2016. Svozová firma žádá občany, aby 
v žádném případě do kontejneru nedávali 
nebezpečný odpad.
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čez DiSTRibUce, a.S.
- si dovoluje požádat vlastníky 
a uživatele dotčených pozem-
ků o odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spo-

lehlivé provozování zařízení distribuční soustavy 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. 
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 
15. listopadu tohoto roku.

hUmaNiTÁRNí SbíRka
- Obec Katusice a Diakonie Broumov pořádají 
humanitární sbírku, která se uskuteční:  
13. a 14.října 2016 na obecním úřadě.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské 
dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) 
zabalené v krabici
- Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, 
peří
- Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných 
gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domá-
cnosti
- Hračky - nepoškozené a kompletní, také 
plyšové
- Knihy
Věci je nutné zabalit do igelitový pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Volby Do zaSTUPiTelSTVa kRaje
-Volby do zastupitelstva Středočeského kraje  
se konají:
- v pátek 7. října 2016 
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
- v sobotu 8. října 2016 
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem konání voleb je volební místnost 
v Katusicích, nám. Budovatelů 4.
Volí pouze občané České republiky. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy se prokáže 
platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky.

SPolečeNSkÁ kRoNika

SezNam jUbilaNTů

říjen
89 let  Stanislav Nekola

listopad
70 let  Štefan Olšák
87 let  Marie Kinclová

Prosinec
70 let Zdeňka Skálová
80 let Bohumila Pazderníková
84 let Věra Hendrychová
89 let Miloslav Zeman

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

z NaŠich řaD oDeŠly

červenec
Božena Bezubková
Miloslava Kormošová

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

Blanka Hrnčířová
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maTeřSkÁ Škola

Jsme velmi rádi, že po prázdninových měsících jsme 
se všichni sešli ve zdraví a bez úrazu. To znamená, 
že děti i dospělí se na výletech chovali slušně a 
odpovědně. Vyprávění o dětských zážitcích prožitých 
se svými rodiči ještě nyní nebere konce a je pořád 
živé. Děti to umocňují svými výtvarnými projevy. 

Během uzavření mateřské školy byla provedena 
rekonstrukce toalet a umýváren v obou budovách 
mateřské školy i rekonstrukce školní vývařovny. Líbila 
se nejen dětem ale i dospělým a to nás velmi těší.
Nyní děti malují obrázky a učí se tančit, aby mohly 
vystoupit na výstavě v Březovicích ale i v nově 
zrekonstruované tělocvičně v Katusicích. Práce 
je velmi baví, umí se soustředit, a proto mohly jet  
na výlet do boleslavské miniZOO, botanického 
skleníku a Stanice handicapovaných dravců. 
Jejich nejdůležitější prací je pomáhat svým novým 
kamarádům, kteří se v novém prostředí adaptují 
trochu déle a pomoc od kamaráda je vždycky ta 
nejlepší. Za to jim patří velká medaile. 

Co je to?
1.Kdo mne má v kapse, nemá nic.
2.Když mne přidávají, menší jsem, Když mne ubírají, 
větší jsem.  

Přejeme všem hezké babí léto.

Kolektiv Mateřské školy Katusice
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zÁklaDNí Škola
úspěšný začátek školního roku 2016-2017
Školní rok 2016-2017 zahájilo 91 žáků v 5 samo-
statných ročnících. Do 1. ročníku letos nastoupilo 
20 žáků. Jako již tradičně je v jejich velký den  
do školy doprovodili rodiče a příbuzní. Dárek 
věnovaný obcí Katusice slavnostně předala paní 
starostka Eva Ulmanová za pomoci paní Hrnčířové  
a předání doprovodila milým slovem.       
Kapacita školní družiny (75 dětí) byla naplněna 
a do družiny byli přednostně přijati žáci 1., 2. a 3. 
ročníku. Ostatním žákům byla upravena výuka  
na dvě odpolední vyučování a ve zbylých dnech 
jim byly nabídnuty zájmové kroužky, které nejsou 
součástí vzdělávání školní družiny, ale byly zařazeny 
do zájmových aktivit, které naše škola nabízí. U žáků 
4. a 5. ročníku byli do školní družiny přednostně přijati 
žáci dojíždějící.                                                         
Přes prázdniny jsme měli opět co dělat
V prázdninové době došlo: k výmalbě dvou tříd, 
výměně osvětlení v největší třídě a obložení zdí vrchní 
třídy, generální opravě kotle, pořízení zahradního 
domku na koloběžky – ze sponzorských peněz  
a další menší opravy a úpravy.
Dále jsme požádali o dotaci „ Šablony do MŠ a ZŠ“, 
která naší škole přinese 411.000 korun. Dalším 
projektem je“ Hodina pohybu navíc“ – projekt MŠMT, 
do kterého byla naše škola zahrnuta a to hlavně díky 
našemu novému sportovišti.

akce školy
První akcí, na kterou bych Vás ráda pozvala, bude 
oslava Dne hudby. Oslavovat budeme „Kytarovým 
recitálem“ kytarového tria „Guitar Arte Trio“  v místním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v úterý 27. září 
od 9.30 nebo 10.30 hodin (proběhnou dva shodné 
koncerty). Vstupné 60,- korun. Přijďte nás svou účastí 
podpořit a vyslechnout si ukázky kytarových mistrů.
Následnou akcí bude „Dopravní odpoledne aneb 
rodiče a děti spolu a bezpečně“, konané 28.9. od 14 
hodin na místní návsi. Na tuto akci si vezměte nějaký 
dopravní prostředek – kolo, koloběžku, tříkolku, 
odstrkovadlo,… a hlavně bezpečnostní přilbu pro své 
dítko. Pokud dopravní prostředek nemáte – můžete 
si zapůjčit školní koloběžku. Možnost zapůjčení 
koloběžky je po celý rok pro všechny zájemce – 
podmínkou je vrácení koloběžky v původním stavu.
Již tradiční akcí bude 30.9. „Den zvířátek“, kdy si 
děti mohou přinést do školy mazlíčka a budou jim 
předvedeny ukázky práce se psy.
Na viděnou se budeme těšit na tradiční „Mikulášské 
besídce“ v úterý 6.12.2016.
S dalšími akcemi Vás seznámíme vyvěšením plakátů 
a budeme rádi, když se našich akcí zúčastníte.
Ráda bych poděkovala pedagogickému sboru naší 
školy a paní Lence Novotné za pořádání letního 
tábora v Miletíně, kde naše paní učitelky trávily 
s dětmi svůj volný čas.
S pozdravem za Základní školu Katusice

Mgr. Helena Bajtlová

TÁboR 2016 - mileTíNSké lÁzNě

Již tradičně patřil závěrečný týden prázdnin tábo-
ru v Miletíně, který se letos uskutečnil od soboty  
20. - 27.8. 2016. Tématem letošní táborové hry byli 
RYTÍŘI.

Hned první večer na slavnosti uspořádané u příleži-
tosti králových narozenin byli jednotliví rytíři pasováni 
a zařazeni do družin, v kterých dokazovali své rytíř-
ské ctnosti a dovednosti.            
A v neděli v 10,00 hod. nám přijela šermířská skupina 
„Lvi ze Staré“ předvést, jak takové souboje ve středo-

věku vypadaly.
Odpoledne jsme si pak už na středověk hráli sami. 
Naším prvním úkolem bylo postavit hrad. Ten se sa-
mozřejmě nemohl postavit jen tak někde. Nejprve 
bylo potřeba získat zakládací královskou listinu, ve 
které bylo udáno místo stavby. Vše bylo zašifrované 
a tak nám chvíli trvalo, než jsme na to správné místo 
dorazili a hrad postavili. Pak nám ještě zbývalo vy-
myslet název našeho rodu, pokřik a namalovat vlajku 
– rodovou zástavu.
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Další den, v pondělí, jsme bojovali s lapky. Ti pře-
padli vesnice a odnesli potraviny a zboží, ale i ženy. 
Ty urozenější si ovšem důkladně schovali /na stromě  
v nafouknutém míčku/. Naším úkolem bylo poshánět 
zpět co nejvíce naloupeného zboží a také žen. Lap-
kové se ovšem bránili a tak to nebylo zrovna jedno-
duché. Dalším úkolem bylo pochytat lapky. Celkem 
27 jejich podobizen bylo rozmístěno na stromech  
v lese. Rytíři z jednotlivých družin vybíhali a museli si 
zapamatovat číslo, barvu a jméno nalezeného lapky. 
Po nalezení všech lapků jsme si stavěli z mechu, kla-
cíků, šišek a ostatního přírodního materiálu hrady.

V úterý jsme si formou hry vyzkoušeli, jak se kdo  
ve středověku měl. A tak se z nás postupně stáva-
li žebráci, nevolníci, kupci, páni, zemani, řemeslníci  
i biskupové. A naším úkolem bylo shromáždit pro 
svou družinu co nejvíce zlaťáků. Běhali jsme na pole 
pro fazole, do lesa pro dřevo a podle zadaných pra-
videl je směňovali u kupce za zlaťáky nebo s nimi 
běželi na trh. Zároveň jsme odevzdávali stanovené 
desátky na hradě. Kdo měl smůlu a potkal ho biskup, 
musel ještě v případě, že prohrál hru v kámen-nůžky-
papír, odevzdat zlaťák i jemu.

Ve středu byl pak vyhlášen turnaj a hodokvas.  
Zástupci družin plnili postupně různé úkoly /jedno-
duché kvízy/ a tím získávali písmenka do tajenky. 
V tajence byl úkol – UVAŘ POLÉVKU NA DNEŠNÍ 
HODOKVAS. Družinky dostaly recept a suroviny  
na uvaření buřtguláše v kotlíku. Zasedla porota 
Master Šéf a vyhodnotila nejlepší polévku. Všechny 
ovšem byly dobré a tak to byla výborná večeře.
Ve čtvrtek jsme si vyzkoušeli jednotlivé části bitvy. 
Projížděli jsme překážkovou dráhu na koni, trénova-
li dřevci proti otáčivé figuríně, bojovali meči a štíty  

proti zástupcům jednotlivých družin, ale i utíkali z boje 
přes bažinu a přesouvali se s různými druhy zranění 
do bezpečí. Večer jsme si pak opékali buřty. Po se-
tmění jsme šli všichni vysvobodit Bílou paní. Tak jak 
jednotlivci zaplňovali starý pergamen svými podpisy, 
Bílá paní opět ožívala.

V pátek pak odpoledne probíhala tradiční pouť, ten-
tokrát středověká. V celkem deseti disciplínách mohli 
rytíři získat drobné odměny. A tak soutěžili ve střelbě 
z luku, ze vzduchovky, projížděli překážkovou drá-
hu, bojovali dřevcem, snažili se poslepu zasáhnout 
mečem nepřítele, shazovali kužely létajícím talířem, 
házeli míčky atd. U každé disciplíny museli zaplatit 
zlaťákem.
Zlaťáky získávaly děti za dopolední činnosti, kte-
ré byly vypsány jako rytířské ctnosti. Jeden zlaťák  
za každou činnost. A tak se učily rytířskou písničku, 
rytířskou přísahu, středověký tanec, střílely z luku, 
hrály Kubb, poznávaly hrady, vyráběly si měšce, 
rytířské řády, meče a barvily štíty, učily se uzlovat.  
Dopoledne také čekaly na družiny služby. Vystřídaly 
se postupně v kuchyni, při úklidu, psaní kroniky, ře-
zání dřeva, sběru borůvek a smůly. Z borůvek jsme 
pak měli výborný koláč k svačině. Smůlu jsme využili  
na výrobu fakule. Tou byl v pátek podpálen slavnost-
ní oheň. Nejprve byla ale vyhodnocena celá táborová 
hra a jednotlivé družiny byly podle pořadí odměně-
ny dortem. Večer byl zakončen diskotékou, kde se 
všichni náležitě vyřádili.

V sobotu už nás čekal pouze úklid tábořiště, balení 
a poslední nástup, na kterém každý dostal táboro-
vé tričko a medaili. Teď už všichni jen vzpomínáme  
na kamarády a všechny hry, kde jsme si vyzkoušeli 
svoji zručnost a trpělivost a těšíme se na příští rok.
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Naše jednotka se přes letní měsíce  zúčastnila ukázky 
na dětském policejním táboře v Mukařově, rozloučení 
s prázdninami v Bukovně a akce bezpečně do školy 
v Chotětově. Dále jsme se zúčastnili jako Hasičský 
dozor při Pivobraní v Podkování a na farmě Ptýrov při 
firemní akci pro firmu zabývající se výrobou sedaček 
pro Seat, kde bylo 400 lidí. Naše jednotka má za 
sebou zatím 13 výjezdů od začátku roku. Chtěl bych 
poděkovat obecnímu úřadu a Středočeskému kraji, 
že jsme dostali dotaci v hodnotě cca 150 000 korun 
na výstroj a výzbroj a obec nás dotovala částkou  
170 000 korun na výstroj a výzbroj.  Byly zakoupeny 
nové zásahové obleky, přilby, dýchací technika, 
velkokapacitní čerpadlo na odčerpáváni vody 2400  

lit/min a vybavení na likvidaci bodavého hmyzu.  
Chtěl bych vás všechny pozvat 24.9. na závod TFA 
Václava Cinkla, který startuje v 9 hodin v prostorách 
před hasičárnou. 
V sobotu 29.10. budeme pro naše občany ve spo-
lupráci s obecním úřadem pořádat závody v kotlíko-
vém guláši, tak neváhejte a začněte trénovat a dávat 
dohromady 4 členné družstvo mistrů ve vaření gulá-
še. Podrobnosti ke kotlíkovým gulášům budou včas 
podány. 

Tomáš Vilím



- 16 -

Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v prosinci 2016.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
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Neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DěTSký koUTek

Vymaluj obrázek

Vylušti tajenku


