
Tvrz
první zmínka o Doubravici pochází z r. 1324. Tehdy 
patřila Přísnoborovi z Lobče a jeho bratrovi, později 
Jindřichu z Mutěnic. Zdejší poddanský dvůr a čtyři 
kopy platu byla dvojicí manství ke královskému hradu 
Bezdězi. Roku 1346 obdaroval důchodem svým 
z Dlouhé Doubravy kostel sv. Václava v Bělé pan 
Hynek Berka z Bělé. Odtud slušela asi ku kláštěru 
tomu. V r. 1437 žili ze zdejšího rodu Šimon, Matyáš 
a Mařík z Doubravice. V místním sporu se připomíná 
i Ježek z Vísky a z Doubravice a Mašek, syn Kubiše 
z Doubravice.

V Deskách dvorských se v letech 1454, 1472  
a 1489 objevují Alešové z Nosálova, otec je jmenován 
jako man v Sudoměři, byl prvním manželem 
Anežky z Horek. Ta potom prodala se svým druhým 
manželem Klementem z Mirovic manství v Nosálově, 

Bezdědicích a Doubravici Alešovi z Doubravice. 
Manství v Nosálově jim Aleš potom zase zastavil. 
Aleš se pak začal psát z Nosálova. Aleš z Nosálova 
roku 1489 prodal manství v Bezdědicích Haškovi  
ze Sudoměře a Nosálova. Držel také tři dvory 
v Nosálově a jeden v Doubravici. Dvory prodal své  
dceři Machně z Doubravice a jejímu manželovi Janovi 
z Vísky.
Jeden dvůr v Nosálově a jeden v Doubravici prodala 
Machna roku 1500 svému druhému manželovi 
Vojtěchovi z Vrátna. V zápise jsou uvedeni i její  
a Janovi synové Jan a Václav. Václav a Janův syn 
Adam Nosálovští z Vísky jsou uvedeni roku 1558 
jako majitelé statků v Nosálově a Doubravici. 
Ještě roku 1510 k suchým dnům letničním pohání 
Aleš Berka z Dubé Jana a Jetřicha Špetli z Janovic, 
že neprávem drží XVI. Lánů v Dlouhé Dobravě, 
z nichž jde ročního platu na 1 hřivnu těžkou  
na každou 64 grošů počítajíc, kterýžto plat činí sumu 
XVI kop a IV grošův. Později snad náležela k Bezdězi, 
a s Lobčí oddělena a u ní také již zůstala až do zrušení 
poddanství. (…tolik z historických pramenů)

Pozůstatkem tvrze je podle údajů badatele Petra 
Randuse hluboký, valeně klenutý sklep o rozměru 
údajně 5,7 x 3,6 metry, přístupný schodištěm  
od jižní strany. Nachází se nad návsí na severní 
straně rybníčka a je situován do komplexu zpustlého 
dvora čp. 14. Nedaleko se nachází ještě druhý sklepní 
prostor
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číslo - 4. prosinec 2013

Několik z mála historických pohledů na Doubravici.

DOUBRAVICE

A takto vypadá Doubravice dnes. Č.p. 17 a č.p.19

Obyvatelé se vždy živili hlavně zemědělstvím.



. 

Nedaleko Doubravice se nachází Sellnerovo hradiště 
(památkově chráněno).
Žákova rokel s Doubrovickou svírají úzký skalnatý 
ostroh zvaný obyčejně „Nosádlovská špička“, protože 
končí ostře, příkrými skalními srázy. Pohled ze špičky 
do roklí je velmi krásný. 

Sellnerovo hradiště je neznámé opevnění na os-
trožně nad údolím Strenického potoka. Takto je 
pojmenoval Eduard Štorch po Karlu Sellnerovi, který 
hradiště objevil. Datování se pohybuje v rozmezí 
raný až vrcholný středověk. Ostroh je přepažen 
dvěma příčnými valy (vyšší měří 2m), hradiště má 
délku 265m, v nejširším místě měří 75m. Na hradišti 
byla prý nalezena sekyra z doby hradištní a keramika 
z 13. - 14. století.

Brandeburská skála
V lesnatém dole u Lobče a Doubravice je pískovcová 
skála podobná kolně, nad důl vybíhající jako 

přístřešek, kouřem vnitř všecka zakouřena a tak 
veliká a prostranná, že se pod skálu tu mnoho 
lidí může před deštěm skrýti. Skálu tu lid jmenuje 
„Brandeburská skála“ a vypravuje o ní: Když zde 
po Čechách ukrutně řádili Brandeburci, lid před nimi 
do lesů utíkal a tam se skrýval. Tato skála hustým 
tmavým lesem zastíněná sloužila jim za útočiště, pod 
níž se zdržovali, pod ní své lepší věci před nepřítelem 
ukrývali a tam si i topili a vařili – ale jen v noci, aby 
je kouř neprozradil a jejich tajný útulek nepřátelům 
nezjevil. Až dosud udržela se v tomto okolí píseň:

Zle, matičko, zle.
Brandeburci zde.
Mají vysoké čepice,
pobrali nám slepice. 
Mají široké kabáty, 
ukradli nám dukáty.
Zle, matičko, zle.

  Jan Konopas v Sudoměři.
Čerpáno z Věstníku okresu Bělského 1910

 

Vodovod Doubravice
Do roku 1912 Doubravice neměla vodovod. Voda pro 
dobytek se brala ze dvou kalů na návsi. Voda pro 
vaření se nosila v putnách ze sousední Lobče. V roce 
1909 se nejprve začala kopat studně, ale voda stále 
nebyla. Až v hloubce 86m se objevila voda. Vodovod 
se začal stavět v roce 1912 - stavěla ho firma Artézia 
Praha. Náklad na stavbu činil 26.000,- Kč. Kolaudace 
byla v roce 1913.
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Letecký pohled na Sellnerovo hradiště.

Sellnerovo hradiště.

Oprava věže zvoničky z roku 2006.

Doubravická vodárna.
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V roce 1880 ustanoven byl v obci Dobrovolný sbor 
hasičů. Prvním předsedou a velitelem byl Josef 
Houžvic z č.p.13.

Počet obyvatel a domů v obci Doubravice v roce 
1830 až 1910 a v roce 2000 a 2013.

Doubravice po roce 1948.
V Doubravici bylo 7 statků (č.p.1 Šimonek, č.p.13 
Heřman, č.p.14 Vaněk, č.p.15 Bahník L., č.p.18 Horák, 
č.p.20 Handík F., č.p.30 Handík V.). Majetky sedláků 
byly zkonfiskovány ve prospěch státu. Z obce byli 
nedobrovolně ze svých bydlišť vystěhováni tzv. kulaci 

Hasičská zbrojnice Doubravice - cvičení hasičů.

Doubravice

domů obyvatel

1830
30 160

1870

29 161
1880

31 169

1890

31 163

1900

29 154

1910

29 146

2000
22 26

2013

22 33

Doubravická zvonička v zimě. Č.p. 4 již neexistuje.



(Slovo kulak je ruské označení pro střední až bohaté 
rolníky. Bylo převzato a používáno i českými komunisty 
v rámci násilné kolektivizace v Československu v 50. 
letech pro označení rolníků s výměrou nad 15 ha).
Toto vše mělo dopad na budoucí osídlenost a stav 
hospodářských budov (statků) v této obci.

Paní Žitná zapůjčila dvě fotografie domu a hospo-
dářských budov z Doubravice č.p.1. Na jednom 
z obrázků je pan Václav Šimonek a paní Marie 
Šimonková rozená Bednářová. Rolník V. Šimonek 

byl dlouholetým starostou obce, dále zakladatelem 
kampeličky v Lobči a též akcionářem a zakladatelem 
pivovaru v Lobči. Psal kroniku, ale ta se po roce 1950 
ztratila, po tom co byla rodina nuceně vystěhována. 

Dům na fotografiích již neexistuje.
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Č.p. 11 Hrnčířovi

Pan Václav Šimonek a paní Marie Šimonková

Č.p. 30 Handíkův statek

Č.p. 1 Šimonkův statek

Křížek v Doubravici.



OslaVa 80 let VysVě-
cení zVOnu V kaPličce 
Ve sPikalích 

 V jednom z předešlých  
vydání jsme psali o jedné 
části naší obce, o Spikalích. 
Většinu materiálu připravil 
zapálený historik, místní 
obyvatel, Václav Pekař. Při 
této příležitosti mě upozornil 
na letošní osmdesáté výročí 

vysvěcení zvonu v kapličce. A protože jsme 
na úřadě delší dobu plánovali opravu dveří  
do kapličky, tak jsme si řekli, že dáme opravit dveře 
a následně uspořádáme oslavu k osmdesátému 
výročí vysvěcení zvonu. 
Opravu dveří jsme svěřili  panu Jaroslavu  
Humlovi a jeho synovi Ondrovi z Doubravice,  
kteří vyrobili vstupní mříž ke kostelu v Katusicích. 
Dveře pečlivě očistili a opatřili novým nátěrem. 
Natřeli i nápisy na kapličce a celé její oplocení. 
Kapličku vymaloval a obnovil vstupní oblouk pan 
Rudolf Liška z Katusic. 

Kapličku uklidili a vnitřní vybavení vyčistili  
zaměstnanci obecního úřadu. 
A tak se na této krásné stavbě, kterou v roce 1933 
postavili a vyzdobili občané Spikal a okolních 
obcí, podíleli dále občané naší obce. Osmdesát 
let stará stavba je nepoškozená, použitý 
kvalitní materiál a práce jsou pro nás poučením  
a výzvou. 
V neděli 27.října jsme se sešli u kapličky  
ve Spikalích. 
Ženy ze Spikal a z Katusic napekly úžasné  
koláče a zákusky, k nim nám ženy podávaly teplý 
punč a čaj. Počasí nám přálo a tak nic nebránilo 
tomu, abychom si v poklidu užili sváteční  
odpoledne. 

Trubači, které zajistil pan Josef Šín, předseda 
mysliveckého sdružení Hrádek, zahájili slavnostní 
fanfárou slavnost. U kapličky stáli myslivci  
v uniformách a u nich děti z mysliveckého 
kroužku, aby vzdali holt jejich patronu sv. 
Prokopovi, jemuž je kaplička zasvěcena. Prvním 
bodem programu byla mše, kterou sloužil náš 
pan farář p. Bohuslav Bártek. Takovouto událost 
už dlouho kaplička nezaznamenala a líbila se  
i návštěvníkům.

Pan farář byl spokojen nejen s velkou účastí  
návštěvníků , ale i jejich pozorným nasloucháním. 
Starší rodáci ještě pamatují, že se zde sloužila 
mše na svátek sv. Prokopa.  
Po mši děti z mysliveckého kroužku odříkaly 
myslivecké desatero, pan Václav Kuntoš nás 
seznámil s životem sv. Prokopa a jeho vztahem 
k myslivosti. Václav Pekař nastudoval historiské 
materiály a seznámil nás se stavbou kapličky 
před osmdesáti lety. Martin Vidner mladší 
nazkoušel zvonění na zvon v kapličce a po letech 
rozezvučel zvon, který kdysi oznamoval poledne, 
klekání, umíráček. Zvonění se líbilo a není 
vyloučeno, že zvyk zvonit poledne nebo klekání 
se do obce vrátí. Nutno podotknout, že se mohlo 
zazvonit jen díky ochotě místních obyvatel, kteří 
rychle a s odvahou navázali přetržený provaz  
až ve věži kapličky. Léta nepoužívaný zpráchnivělý 
provaz při poslední zkoušce těsně před slavností 
nevydržel.  
Na závěr opět zaznělo troubení mysliveckých 
trubačů. 
Malá slavnost se stala místem setkání rodáků  
a přátel, sešlo se asi 120 návštěvníků a společně 
jsme strávili příjemné odpoledne. 
Obecní úřad by rád v těchto setkáních v našich 
menších obcích pokračoval.
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kulturní akce

Sešlo se nás opravdu hodně.

Mši sloužil pan farář p. Bohuslav Bártek.



Plán kulturních akcí 
1. prosince od 15,30 hodin Vás srdečně zveme na vánoční jarmark a rozsvícení vánočního 
stromu.
Pro velký ohlas letos již počtvrté připravujeme vánoční jarmark. Zde si můžete od svých spoluobčanů 
zakoupit drobné dárky a dekorace. Děti Vás potěší svým vystoupením, ženy z Dámského klubu 
zahřejí svařeným vínem  a ochutnáte domácí zabijačku. 
Na závěr odpoledne děti, zazvoněním na zvonečky, rozsvítí vánoční strom.  

22. prosince od 15,00 Obecní úřad Katusice pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích 
koncert -  Adventní zpívání.  
Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy s našimi dětmi a pěveckým sborem z Valovic.
Nebudou chybět sladkosti a něco na zahřátí, tak jen popřeji klidnou předvánoční atmosféru a přijďte 
všichni společně přivítat Vánoce.

11. ledna 2014 – od 20.00 hodin – Hasičský ples
22. února 2014 – od 14,00 hodin – Dětské maškarní MŠ Katusice
                          od 20,00 hodin – Maškarní ples MŠ 
21. června 2014 – Oslava 200 let od narození J. N. Krouského
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infOrmace PrO OBčany
zPráVy z OBecníhO úřaDu

komplexní pozemkové úpravy 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 
Pobočka Mladá Boleslav zahajuje řízení o kom-
plexních pozemkových úpravách v katastrálním 
území Trnová, Spikaly a Katusice. 
V katastrálním území Doubravice je již pozemková 

úprava zpracována a část 
obce Valovice nemohla být 
do úprav zahrnuta, protože 
Valovice nemají dosud oddělené 
katastrální území, ale stále jsou 
součástí k.ú. Sudoměř. Jak jsme 
Vás již informovali o rozdělení 

katastrálního území jsme požádali katastrální úřad  
v únoru 2013, ale do dnešní doby se úřadu nepodařilo 
vytvořit pro naše Valovice katastrální území.  

Pokládka kabelového vedení – spikaly
V obci Spikaly bude od 18.11. 2013 do 30.4. 2014 
realizována pokládka nového kabelového vedení do 
země. Investorem stavby je ČEZ Distribuce a.s..
Zároveň s touto stavbou bude probíhat 
akce financována z rozpočtu naší obce,  
a to stavba nového veřejného osvětlení.  
Tato náročná akce bude obnášet zvýšenou dopravu, 
skládku materiálu, výkopové práce, atd., proto 
žádáme obyvatele Spikal o shovívavost po dobu 
stavby. V případě dotazů a stížností se obracejte  
na Obecní úřad v Katusicích.

Poplatek za komunální odpad
Cena za odvoz komunálního odpadu zůstává i pro rok 

2014 nadále stejná. Sazba poplatku  
za komunální odpad činí ročně 
pro:
- Fyzickou osobu, která má v obci 
trvalý pobyt 500,-Kč.
- Fyzickou osobu, které byl podle 
zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

na dobu delší než 90 dnů 500,-Kč.
- Fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České republiky pobývá  
na území České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců 500,-Kč.
- Fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců 500,-Kč.
- Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, nacházející se  
na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba 500,-Kč.
- Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, nacházející se na území obce,  
ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
500,-Kč.
Připomínáme, že firma Compag vyveze popelnici 
na starou známku do konce měsíce ledna 2014. 
Poplatek za komunální odpad je i nadále možno 
uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem  
na účet obce nejpozději do 28. února.
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zákaz volného pobíhání psů a jejich venčení  
na veřejném prostranství. 

Obecní úřad důrazně žádá 
majitelé psů, aby nenechávali 
psy volně pobíhat a aby po nich 
uklízeli exkrementy na veřejném 
prostranství. Máte k dispozici 
koše a sáčky na psí exkrementy, 

buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům. V případě 
nedodržení obecně závazné vyhlášky týkající se 
volného pobíhání psů, bude tento přestupek řešit 
Přestupková komise při Magistrátu města Mladá 
Boleslav.

Oznámení
ZZN Polabí sklad Katusice oznamuje, že k 2.12.2013 
skončil v obci prodej krmných směsí a obilí. Nejbližší 
prodej je v ZZN Chotětov tel. 326 395 398

z evidence obyvatel
K datu 31.10.2013 je v našich obcích evidováno 793 
trvale žijících obyvatel, z toho 143 dětí do 15 let. 
V letošním roce se narodily 3 děti. Zemřelo 7 obyvatel. 
Přistěhovalo se 22 a odstěhovalo se 17 obyvatel.

cvičení rodičů a dětí
každé úterý od 18.00 do 19.00 hodin se scházejí 
děti a rodiče na sále KD v Katusicích. Zábavné cvičení 
navštěvuje v průměru 25 dětí. Hrají různé hry, soutěží 
a s doprovodem rodičů cvičí na náčiní, které je velmi 
oblíbené. Za své výkony získají razítko do kartičky  
a malou sladkost. Děkuji všem rodičům, že si udělají 
čas a přijdou si s dětmi zacvičit do krásného, čistého 
sálu. Také jim děkuji, že mi moc pomáhají. 

 
cvičitelka Vlaďka

cvičení pro ženy
každé pondělí od 19.00 do 20.00 hodin se scházejí 
ženy v KD. Protáhnou si své tělo, střídavě cvičí 
s overbaly, tyčemi, činkami, na bedýnkách a hlavně 
každé cvičení rehabilitují na velkých míčích a malými 
míčky provádějí masáže. Mám radost, že chodí 
v průměru 15 žen a cvičení jim pomáhá. Přijďte si to 
také zkusit!

cvičitelka Vlaďka

mateřská škOla

Po zapojení nových dětí do nového prostředí  
a seznámení se svými kamarády se děti pustily 
do práce na „Podzimní výstavu“, konanou 
v Březovicích. Potěšily svými výtvarnými pracemi  
i tanečním vystoupením. Velké poděkování patří  
všem rodičům, kteří se spolu s dětmi zapojili  
do soutěže „O nejkrásnějšího skřítka nebo vílu“, 
vyrobené z přírodního materiálu. Vyhráli všichni  
a krásné výrobky byly přeneseny i do prostor 
Obecního úřadu v Katusicích.
Podzim má spoustu krás, které děti poznávají  

ve všech denních činnostech v mateřské škole  
i v pěkném divadelním představení „Oslíčku otřes se“ 
v provedení „Divadélka Koloběžka“. Nejvíc se však 
těší na nastávající vánoční čas a s chutí připravují 
spolu s paní učitelkou výrobky pro všechny hodné  
a milé lidičky, kteří se zúčastní „Vánočního jarmarku“,  
konaného v naší obci a potěšit je chtějí pěknou 
písničkou. Do tohoto nastávajícího času přejeme 
všem lidem klidné a příjemně prožité chvíle se svými 
milými.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.

Výstava v Březovicích Soutěž „O nejkrásnějšího skřítka nebo vílu“
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záklaDní škOla

start školního roku 2013-2014 se vydařil

Podzim v naší škole byl ve znamení učení, poznávání 
a zábavy. Klidné září, kdy jsme si na sebe zvykali 
především s žáčky prvního ročníku, vystřídal 
akční říjen. Říjnový vítr nám přinesl nové nápady -  
na místním letišti proběhlo hromadné pouštění draků 
„Drakiáda“. Při zábavném odpoledni „Hurá na draka“, 
jsme si vyzkoušeli svou obratnost. V rámci projektu  
„Poznávej svůj region“ jsme navštívili Doksy – 
Máchovo jezero a pěšky jsme došli do obce Bezděz, 
kde jsme vyslechli legendu o vzniku kopce Bezděz - 
dominanty našeho okolí. 

Započala výuka plavání pro žáky 1. – 3. ročníku, 
kterou považujeme za velmi důležitou pro život 
všech našich dětí. I přes finanční náročnost musíme 
pochválit rodiče našich žáků, protože účast na výuce 
plavání je téměř stoprocentní.

Během jediného dne 23.10. jsme pracovali v muzeu 
Dobrovice v naučném programu „ Auta,auta, autíčka“ 
v divadle MB jsme shlédli pohádku „Ferda mravenec“ 
a v mladoboleslavské knihovně se dozvěděli vše  
o možnosti půjčování knih.

Pro rodiče a děti proběhla „Podzimní dílna“ – plná 
hezkých výrobků a byla jako již tradičně hojně 
navštívená.

3. září

Plavání v MB

Dobrovice – Auto, auto, autíčko

Podzimní dílna
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Na konci října jsme se učili jak se správně stravovat 
v bezplatném programu „Zdravá pětka“ a trochu se 
báli při spaní ve škole „Noc duchů“, kdy jsme museli 
splnit úkoly v potemnělém parku. Všichni jsme noc 
přežili a druhý den si užili dobrot od maminek.

Listopad je ve znamení nácviku programu na Miku-
lášskou besídku, kterou již tradičně naše škola 

pořádá. Letos 4.12. od 17 hodin samozřejmě nebude 
chybět Mikuláš, čert a anděl.

Ohlédnutí za rokem  2013 
v základní škole katusice 
S rokem 2013 v naší škole můžeme být spokojeni. 
Velkým naším úspěchem je dosažení počtu 60-ti žáků. 
Vzhledem k tomuto počtu a dalšímu předpokládanému 
zvýšení, byl celý rok 2013 ve znamení budování  
a oprav. Nyní můžeme říci, že téměř všechny prostory 
školy již prošly rekonstrukcí a to včetně vybavení 
novým nábytkem. Samozřejmě to neznamená,  
že nemáme další plány. Naším velkým snem do roku 
2014 je úprava školních pozemků na víceúčelový 
prostor využitelný jak k výuce, tak k mimoškolním 
aktivitám. 

Nakonec bychom rádi poděkovali obci Katusice,  
ale i okolním obcím Kováň, Sudoměř, Kovanec, 
Valovice, Bukovno, které podporují naši činnost, 
rodičům a všem ostatním, kteří nás podporují ať už 
sběrem starého papíru, finančním příspěvkem či 
pomocí.
Velký dík celému pedagogickému sboru, který vždy 
ochotně pracuje často nad rámec svých povinností, 
kdy žákům školy, ale i dětem z Katusic a okolí věnuje 
svůj volný čas.
S pozváním na naši Mikulášskou besídku konanou 
dne 4.12. od 17 hodin v místním KD a přáním 
příjemného prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
do nového roku 2014.
Za ZŠ Katusice – naše děti a pracovníky školy,  
Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy

Noc duchů

Cukrovar Dobrovice - muzeum

Zdravá pětka

Máchovo jezero

Bezděz
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sPOlečenská krOnika

seznam juBilantů
leden
84 let - Marie Vidnerová

únor
80 let - Marta Maříková
84 let - Jiřina Jandová
85 let - Miloslava Nekolová

Březen
70 let - Helena Šírová
70 let - Květa Ludvíková
80 let - Jaroslav Zíta
83 let - Václav Cinkl

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu jmenovaných.

z našich řad odešla
10/2013 Olga Olšáková

Uvedeno se souhlasem pozůstalých 

Vítání občánků

Dne 30.11. 2013 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců 
a ostatních příbuzných, přivítány do života děti 
narozené v letošním roce.

1/2013 Adina Ulčová
4/2013 Adéla Posteltová
7/2013 Aneta Košvancová

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu rodičů.

český rOk

Nejen prací je člověk živ. Lidský život tvoří spousta 
událostí a mezi ně patří i lidové slavnosti, zábavy, 
obyčeje a zvyky, které bohatou měrou naplňují 
kalendářní rok. Díky nim se můžeme vzájemně 
scházet, pobavit, zavzpomínat, ale, vzhledem  
k tomu, že většina z nich je spojena s křesťanskou 
tradicí, i upřít mysl k něčemu vyššímu a ujasnit si své 
hodnoty.
V tomto cyklu bychom vás rádi postupně seznámili 
s historií těch nejznámějších a připoměli i některé 
méně známé. V tomto čísle jsme si pro vás připravili, 
jak jinak, informace o Vánocích. Doufáme, že vás 
potěší a možná i inspirují.

VánOCE
Málokdo ví, že Vánoce byly původně svátky zimního 
slunovratu (21. prosince), ke kterému se váží legendy 
o narození nového slunce a o vítězství života nad 
smrtí. K těmto oslavám patřily i lidské a zvířecí oběti. 
Nakonec tento zvyk známe i z českých lidových 
Vánoc, kdy hospodář dával zbytky ze štědrovečerní 
tabule svému dobytku a stromům v zahradě.

Přesnou podobu oslav těchto svátků na území naší 
země neznáme, ale pro představu nám mohou 
posloužit například Saturnálie ve starověkém Římě. 
Původně byly Saturnálie slaveny jako jednodenní,  
a to 17. prosince a postupně se protahovaly na pět  
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i více dní, během nichž ustal provoz státních úřadů  
a škol. Byly spojeny se všeobecným veselím, 
hostinami, tolerovanou nevázaností, nekázní, 
vzájemným obdarováváním se a zejména s dočasným 
uvolněním sociálních rolí, takže například otroci byli 
pokládáni za svobodné a v domě svých pánů měli 
stejná práva jako oni. Mohli nosit oblečení svých 
pánů, ležet na lehátkách a jíst společně s ostatními. 
Směli kritizovat své pány, a ti je někdy z legrace 
dokonce obsluhovali. Nikdo si nesměl obléci tógu, 
aby tím nedal najevo povýšenost. 

O Saturnáliích si mnoho lidí dávalo jako dárek oheň 
v podobě hořící svíce, která symbolizovala světlo  
v temných zimních dnech. Možná, že právě v tomto 
zvyku má základ tradice vánočních svíček. 
Římané nebyli samozřejmě jediní, a ani první, kdo 
slavili svátky spojené se zimním slunovratem.
U Keltů byl tento svátek spojován s uctíváním boha 
Tanise, který byl považován za boha slunce, hromů, 
blesků, plodnosti, počasí, oblohy. 

No a třeba v Babylóně probíhaly, královnou Semiramis 
nařízené oslavy narození jejího syna Talmuze, který 
byl „bohem slunce“, tedy Baálem. Svátek Slunce byl 
pak slaven pod různými jmény: Tamuz, Horus, Osiris, 
Sol atd.. Byla to doba orgií, obětování dětí Baálovi, 
pití a veselí. Semiramis nařídila tehdejšímu světu, 
aby lidé v době zimního slunovratu pekli obrazy 
Semiramis s dítětem mužského pohlaví v náručí. 
Současně také pekli různé koláče či sladkosti, které 

spolu s ovocem a pochodněmi zavěšovali na stromy 
v hájích. 
Z toho všeho je vidět, že kořeny některých našich 
vánočních zvyků sahají opravdu hodně do minulosti 
a že odhalit jejich pravý smysl je dnes už skoro 
nemožné.
Postupně, s příchodem křesťanství, začala pohanské 
oslavy vytlačovat oslava narození Páně. 
S určením přesného dne Kristova narození byla  
od počátku potíž. Bible o něm nepřináší žádný 
konkrétní údaj, a tak první křesťané tuto událost 
neslavili, připomínali si jen Ježíšovo pokřtění 
začátkem ledna. Teprve ve 4. století se objevuje 
datum 25. prosinec jako den narození.

Samotný příběh narození Ježíše Krista, který je  
s Vánoci spojen je velice dobře znám, proto se 
zaměřím spíš na průběh vánoc a jednotlivé zvyky. 
Hlavním dnem Vánoc je Štědrý den (24.12.), na něj 
navazuje Boží hod vánoční (25.12.) a svátek sv. 
Štěpána (26.12.). K nim se připojují ještě následující 
dva dny, svátek sv. Jana Evangelisty (27.12.) a svátek 
Mláďátek (28.12.) Potom následuje Nový rok (1.1.)  
a celé vánoční období uzavírá svátek Tří králů 
(6.1.).
Vánoce byly zprvu slaveny jako bujaré a veselé 
svátky s průvody masek, zpěvem, tancem a bohatými 
hostinami. Obvyklou štědrovečerní hrou byla hra 
v kostky, kterou poté nahradila hra v karty. Spolu 
se zápasem o čistotu křesťanské víry však vítězilo 
nové pojetí, založené na pokoře a střídmosti. Věřící 
se postili a rozjímali, chodili do kostelů a modlili se. 
Teprve v 17. a 18. století v období baroka se navracela 
světská nádhera a okázalost a vánoční svátky se 
začaly ve větší míře slavit v kruhu rodinném.

štědrý den 
Štědrý den předchází dnu narození Ježíše. Podle 
církevní terminologie je vigilií, což znamená předvečer 
svátku. 
Přes den se držel půst. Kdo nejedl, mohl večer 
uvidět zlaté prasátko, tele, kohouta či beránka. Lidé 
se vzájemně škádlívali odlesky zrcátka, jak zlaté 
prasátko běhalo po stropě a po zdech. Večer kolem 
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osmé hodiny chodila dům od domu jedna či dvě 
Perchty, bíle oděné postavy s nebozezem a nožem  
v ruce, které strašily malé děti a hledaly osoby, které se 
nemodlily či porušily půst a vyhrožovaly jim rozpáráním 
břicha. Po domech s koledou obcházeli i lidé 
maskovaní za různá zvířata a tajemné bytosti, a koledu 
hojně využívaly i nejrůznější profese. Některé měly  
na koledování dokonce nárok z rozhodnutí městské 
rady a počítalo se tak, že si tímto i něco přivydělají. 
Byli to například učitelé, žáci, ponocní, hrobníci,  
ale i kněží, kostelníci, ministranti a donedávna to byli 
kominíci či popeláři. 

Štědrovečerní zábavy se lišily kraj od kraje  
a patřilo mezi ně třeba vítání Ježíška práskáním bičů  
a karabáčů, výroba hraček z ořechových skořápek, 
věštění či čarování.

Děti se těšily na Štědrou bábu a později Kristydle či 
Ježíška, kteří jim přinesli drobné dárky či sladkosti.
S první hvězdou se usedalo k štědrovečerní večeři. 
Stůl měl být prostřen pro sudý počet osob a mělo  
na něj přijít vše, co se toho roku urodilo. Pod ubrus 
se vkládala trocha obilí z posledního snopu, nebo se 
přímo na stůl položil dožínkový věnec a do něho se 
pak kladly mísy. Pod talíře se dávaly mince nebo rybí 
šupiny pro štěstí. Někde se na stůl pokládala ošatka 
se všemi plodinami, které dala zahrada, pole i les. 
Přidávala se i sklenice s medem. Od stolu se nemělo 
vstávat, jinak hrozilo, že rodina příští rok nezůstane 
pospolu. Jinde ze stejných důvodů omotali nohy stolu 
řetězem a uzamkli jej. Svůj díl z večeře, která měla 
mít devět chodů, dostala nejen všechna zvířata, ale 
také stromy v zahradě, osetá pole a voda ve studních 
a studánkách a zbytky se házely i do ohně a dávaly 
se i myším, aby příští rok neničily obilí. 
Štědrý den byl zakončen odchodem do kostela  
na půlnoční mši.

Boží hod vánoční 
V den Ježíšova narození měli věřící povinnost 
zbožně rozjímat v kostelích, kde se kromě půlnoční 
mše sloužily ještě dvě další. První za svítání, které se 
říkalo jitřní nebo pastýřská, druhá během dopoledne, 
zvaná slavná nebo velká. Ve vinařských krajích 
sledovali věřící oknem pronikající sluneční paprsky. 
Když ozářily kázajícího faráře, bylo to neklamné 
znamení, že bude hojná úroda hroznů.
Podle lidové víry se o tomto svátku nesmělo vůbec 
pracovat, některé hospodyně ani nestlaly postele.
Nechodilo se na žádné návštěvy a celý den se trávil 
pouze v rodinném kruhu a věnoval se odpočinku  
a rozjímání. Klidem a pohodou završoval důstojnou 
část Vánoc. 

svátek svatého štěpána 
Svatý Štěpán se za svého života věnoval kazatelství, 
což popouzelo Židy, kteří ho nechali zatknout. A někdy 
mezi rokem 36-38 byl ukamenován před Damašskou 
bránou do Jeruzaléma kvůli tvrzení, že židé zavinili 
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Ježíšovu smrt a že Ježíš je roven bohu. 
Tento den je spojen i se svatoštěpánskou koledou. 
Dodržuje se, ale už jen na několika místech. 
Štěpánské koledy tak už připomínají jen říkanky.  
V minulých dobách odcházeli na Štěpána ze služby 
čeledíni. Na odchodnou dostávali zvláštní koláč 
pletený ze tří pramenů, větší než pecen chleba, 
uprostřed s otvorem, zdobený rozmarýnem a pentlemi. 
Platilo pořekadlo „na Štěpána není pána.“ Na tento 
den začínal rok a měnila se i služba vesnické chasy. 
Štěpán byl pokládán za ochránce koní, a proto se 
na jeho svátek světil oves, určený pro jarní setbu. 
Někdy hospodáři házeli na kněze při mši hrsti ovsa 
jako symbolickou připomínku kamenování. Jinde 
obsypávali chlapci ovsem dívky, aby byly hezké  
a brzy se vdaly.
Dnes se na Štěpána obvykle podává typicky český 
pokrm - pečená husa, kachna, nebo krůta se zelím 
a knedlíky.

svátek sv. jana evangelisty 
Sv. Jan Evangelista pocházel z Betsaidy  
u Genezaretského jezera v Palestině. Byl jediným 
apoštolem pod křížem. Od Ježíše přijal Marii  
za Matku. V Římě byl vhozen do vroucího oleje a když 
mu olej neublížil, byl vypovězen na ostrov Pathmos. 
Zemřel v Efesu asi kolem roku 101. 
Ze všech Janových zázraků byl nejpopulárnější 
příběh o tom, jak mu nepřátelé podali číši otráveného 
vína, on ji požehnal, vypil a nic se mu nestalo. Věřilo 
se tedy, že víno požehnané a vypité na jeho svátek 
má zázračnou moc a chrání před otravou, hadím 
uštknutím, čí uhranutím a nemocemi.
Podle tradic se proto v malém a symbolickém 
množství přidávalo i hospodářským zvířatům  

do žlabů s jídlem.

svátek mláďátek
Mláďátka či neviňátka je označení dětí, které podle 
evangelního vyprávění nechal v Betlémě zavraždit 
král Héródés Veliký po narození Ježíšově.
Z roku 1525 se dochoval český písemný doklad  
o bujném slavení tohoto svátku, a týká se staré 
zvyklosti, žákovského průvodu, který rok co 
rok obtěžoval Břevnovský klášter v Praze svou 
nevázaností. Postupně tyto průvody zanikly. 
S tímto svátkem se také pojí zvyk tázat se dětí, 
dokud jsou ještě v posteli, kolik bylo mláďátek. Pokud 
dítě nevědělo,  bylo vyplaceno metlou a bylo mu 
připomenuto, že 4444.

Nový rok a svátek Tří králů patří také do vánočního 
cyklu, i když jsou dnes spíše pojímány jako samostatné 
svátky. Proto se jim i mi budeme věnovat příště.

S vánočními svátky máme spojeno spoustu osobních 
i kolektivních tradic a symbolů. Podívejme se alespoň 
na několik nejznámějších.
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Betlém
K zobrazení proslulé biblické scény inspirovalo jeho 
tvůrce narození Krista a klanění králů. Všeobecně 
se soudí, že první živý jesličkový obraz vytvořil 
František z Assisi už v roce 1223. Toužil prožít 
vánoční noc stejně, jako kdysi v Betlémě. V jeskyni 
nedaleko obce Grecio v Umbrii dal umístit jesle 
vystlané senem. U jeslí postavil osla a vola a sloužil 
zde za přítomnosti vesničanů štědrovečerní mši. 
Podle legendy se mu pak v jeslích zjevilo skutečné 
Jezulátko, které si mohl pochovat. Scéna se natolik 
líbila, že byla napodobována v řadě italských klášterů 
a začala se pomalu šířit po celé Evropě.V kostelích 
se na vánoce stavěly sochy Josefa, Marie a dítěte 
v životní velikosti ze dřeva, z kamene nebo odlité  
z vosku, které doplňovali živí lidé a předváděli scénky 
o narození Ježíše. Brzy se této činnosti ujali žáci 
církevních kolejí a začali hrát opravdové divadlo. 
Časem tato představení ztrácela důstojnost hodnou 
kostela a stále víc se stávala spíš světskou zábavou, 
někdy dokonce velmi rozvernou. Herci prokládali 
církevní texty rozpustilými scénkami a vtipy ze života, 
takže byli nakonec vykázáni z kostelů. Svá vánoční 
představení přesunuli na náměstí a do ulic. Časem  
s nimi začali obcházet domy a hráli pro jejich 
obyvatele za odměnu, což už byla jedna z forem 
vánoční koledy.

Vánoční stromek - zimní máje
Tradice zdobení vánočního stromečku má svůj 
původ v Německu - jednu z nejstarších dochovaných 
zpráv o ozdobeném stromku v místnosti můžeme 
nalézt v brémské cechovní kronice z roku 1570. 

Zprvu se vyskytoval v řemeslnických a cechovních 
domech, později (polovina sedmnáctého století) se 
začal objevovat i v soukromých obydlích. Za hranice 
Německa se obyčej rozšiřil v devatenáctém století, 
přičemž se ujmul spíše ve městech a až později  
na venkově.
V Čechách tedy strojení vánočního stromečku nemá 
dlouhou tradici - úplně poprvé jej prý o Vánocích roku 
1812 postavil a nazdobil režisér a ředitel pražského 
Stavovského divadla Jan Karl Liebich v libeňském 
zámečku Šilboch jako vánoční překvapení pro své 
přátele.Ti ho za to obdarovali dlužními úpisy, které  
za něho zaplatili a věnovali mu je pod stromeček.
Zvyk se ovšem začal více prosazovat až ve 40. letech 
devatenáctého století, a to především v rodinách 
bohatých pražských měšťanů. Na vánočních trzích se 
také začaly objevovat umělé stromečky vyřezávané 
z tenkých prkének či kartonu, které byly dovážené 
z Německa. Tyto stromečky se však nesetkaly  
s přílišným zájmem. Více se ujaly živé stromečky 
- smrčky, jedličky nebo májky ozdobené ovocem, 
rozinkami, mandlemi, perníkem a jiným sladkým 
pečivem. První svíčky se na vánočním stromku  
v Čechách rozsvítily roku 1860.
Do obydlí na českém venkově pronikaly zdobené 
vánoční stromečky pomaleji než ve městech -  
v mnohých domácnostech bývala až do první světové 
války o Vánocích jen ozdobená smrková nebo jedlová 
větev.

jmelí 
Jmelí je nejen tradiční vánoční rostlina, ale také 
léčivá bylina. Magickou moc mu přisuzovali již naši 
dávní předkové. Jmelí sloužilo k ochraně proti zlým 
duchům a k zajištění lásky a plodnosti.
Tradice užívání jmelí jako vánoční dekorace k nám 
přišla z Anglie. 
Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku 
až do příštích Vánoc a podle Keltů líbání pod jmelím 
zajišťuje také plodnost. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo 
je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí. 
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Darujete-li někomu o Vánocích kytičku jmelí, přinese 
mu to radost, lásku a ochranu před nemocemi.  
Do domu přináší jmelí štěstí, odvahu a lásku. 
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi strom, z něhož 
vyřezal Josef kolébku pro Ježíška. Po 33 letech 
porazili strom Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, na 
kterém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou zmenšil  
v malé keříky a stejně jako věřící jsou částečně živy  
z Kristova těla, tak i jmelí žije z části ze živin stromů.
Jestliže kupujete jmelí, vyberte si větvičku s velkým 
počtem bobulí. Čím více bobulek, tím více štěstí Vás 
v novém roce čeká.

no a na konec alespoň několik méně známých 
koled.

Já su malá růžička
vykvetla sem z košíčka,
koledovat neumím,
já se za vás pomodlím.
--
Já su malý hošíček
a mám pěkný košíček,
ten je plný oříšků,
ponesu ho Ježíšku
do Betléma.

Bratr můj taky
chytne tři ptáky,
jednoho slavíčka,
druhýho stehlíčka,
třetího pěknýho
bílýho králíčka.
--
Panímámo ze sousedů,
přišla jsem si pro koledu;
nemáte-li dva dukáty,
dejte aspoň ořech zlatý,
vypůjčete se od pantáty;
donesu ho Jezulátku,
chudobnému pacholátku.
Nenechte mne v síni státi,
musím dále pospíchati.
Holubička u zahrádky
čeká na mne mezi vrátky.

M. Flodrmanová

inzerce



služBy Péče O tělO
(pedikúra, manikúra, lymfodrenáž, modeláž nehtů)

Povolná Jitka
tel.: 737 386 703
mail: www.pedikura-jitka.webnode.cz

- Oznámení o rozšíření služeb o masáže - klasické  
a lávovými kameny
objednávat můžete  - pí. Malá Tel.: 775 679 383

- Nabídka vánočních poukazů na veškeré služby.
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2014.
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz

Vážení spoluobčané, 
nastává nám adventní období a čekání na vánoční svátky. Toto období by podle tradic mělo být poklidné, plné 
rozjímání. Víme, že v dnešní době to vypadá spíše naopak. Před koncem roku se všude snaží dohnat, co se 
během roku nestihlo, a snaha připravit svým nejbližším ty nejhezčí svátky stojí také mnoho energie. Přesto 
doufáme, že naleznete alespoň chvilku, abyste si odpočinuli a abyste se vánočně naladili.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2014.

Obecní úřad Katusice a zastupitelstvo obce.


