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číslo - 4. prosinec 2016

Podzim
Josef Brož

Chtěl bych jít s tebou, podzime,
do časů proměny a krásy.
Chtěl bych jít s vámi, vy dny mé,
dokud se spravedlivá neohlásí.

Rád chutnat chtěl bych barevnost,
kterou strom v testamentu dává,
k hostině Země pozván být jak host,
však nad vším bolí srdce, hlava.

Co ztropili jsme s planetou,
že potácí se, ztěžka dýchá.
Až hvězdy s námi zametou,
to bude zítřek věkem ticha?   

Podzimní zvyky známé i dávno zapomenuté.

Když se řekne „české tradice“, nejspíš si vybavíte 
vánoční či velikonoční zvyklosti. Život  našich předků 
byl ale mnohem bohatší a celý rok byl protkán různými 
tradicemi a zvyky. Připomeňme si některé tradice  
a zpříjemněme si čekání na Vánoce.

Svatý Václav, 28. září
Patron českých zemí, patron vinařů a pivovarníků. 
Na jeho počest se konaly slavnostní mše, poutě, 
slavnosti a posvícení. 
Se svátkem svatého Václava je spojeno také několik 
pranostik:
Na svatého Václava každá pláňka dozrává .
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Přijde Václav, kamna připrav. 

Ptám se pana Václava Kuntoše, zda se pamatuje, 
jak se tento svátek slavil za jeho mládí.
V naší oblasti ctíme staré tradice, zvyky, obyčeje, 
které přetrvávají staletí a vypovídají o kultuře  

a vzdělanosti národa. Je pravda, že v minulosti se 
více používaly, bylo více času a nebyla televize  
a internet.
Chtěl bych některé připomenout, ale je nutno vzít 
v úvahu místo, kde jsem vyrůstal, což byla malá 
vesnička Valovice a později v 50 letech Katusice, kde 
žiji dosud a kde jsou podstatně větší možnosti tyto 
akce realizovat.

Oslava svátku svatého Václava, jak se ptáte, se slavila 
v minulosti více, i když v současnosti je povýšena na 
státní svátek. V minulosti bylo více Václavů a Josefů, 
více jak polovina křestních jmen v kalendáři. Církev 
organizovala procesí nebo jízdy povozy i žebřiňákem 
a později autobusové zájezdy do Staré Boleslavi, kde 
jsou slavnosti pouti, které zde připomínají zavraždění 
svatého Václava a na jeho počest jsou pořádány 
mše svaté, které celebrují vysocí katoličtí hodnostáři, 
většinou i s kardinálem. Na tyto oslavy jsme jezdili.
Na vesnicích to byly mohutné oslavy s dobrým jídlem, 

Milí čtenáři, setkáváme se v letošním roce počtvrté, abychom Vás informovali o dění v obci, ale nyní 
v podzimním čase Vás chceme naladit do klidového a odpočinkového času. Jako se příroda ukládá 
ke spánku, tak i my potřebujeme odpočívat a načerpat nové síly. 
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pitím a zábavou v hospůdce. Tak to bylo i u nás na 
Valovicích. Pamatuji se, že na Valovicích bylo čtrnáct 
Václavů.

Svátek Všech svatých, 1. listopadu
Křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté. 
Slaví se po letnicích a je vzpomínkou na všechny 
věrné zemřelé. Navštěvovaly se hroby, zapalovaly 
se svíčky a pokládaly věnce. 

Pan Kuntoš.
Svátek všech svatých 1. listopadu a dušičky 2. lis-
topadu jsme drželi společně se vzpomínkou na zem-
řelé.
Slavnost všech svatých je křesťanský svátek, který 
připomíná všechny svaté a to nejen ty, kteří jsou 
oficiálně kanonizováni, ale i ty co nejsou uvedeny 
v seznamech svatých.
Antická tradice úcty znala účast u hrobu zemřelého. 
Křesťanství začalo praktikovat nad hroby hostinu 
eucharistickou, což byla Mše svatá.

Dušičky, 2. listopadu
Běhen dušiček se navštěvují hřbitovy, rozsvěcí svíčky 
a vzpomíná se na zesnulé. Věřilo se, že duše jednou 
za rok vystupují z Očistce, aby si odpočinuly od 
útrap. Během dušiček se pekly „dušičky“ nebo „kosti 
svatých“ – pečivo a bochníky ve tvaru kostí. Těmi se 
obdarovávali pocestní a žebráci u kostela.  

Pane Kuntoši a jak jste tento svátek uctívali  
za Vašeho mládí?  
Dušičky se pamatují od roku 998, kdy Benediktiánský 
opat Odilo z Cluny nařídil slavit památku zemřelých 
na den 2. listopadu.
Památka na zemřelé – Dušičky je vzpomínkou  
na zemřelé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni  
ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi očišťování. 
V biblických textech se tomu říká očistec.
Od roku 1915, kdy v 1. světové válce zahynulo velké 
množství lidí, bylo toto včetně vzpomínky a mše svaté 
prováděno plošně a pamatuje se toto i v Katusicích. 
Chodilo se na starý hřbitov (dnes bytovka čp.33)  
i na nový s velkou účastí občanů. Hroby se zdobily 
květinami, rozsvěcovaly se svíce a lidé se pomodlili 

a vzpomínali na zesnulé. V současné době se toto 
obnovuje. Bylo to i letos, kdy po mši svaté se šlo  
na hřbitov s panem farářem, kde byla malá vzpo-
mínka včetně modlitby za zesnulé. Škoda, bylo to 
s malou účastí občanů a bylo to pojmenováno jako 
„Dušičková pobožnost“.

Svatý Martin, 11. listopadu
Tradice spojené se svátkem svatého Martina se 
v našich zemích udržely dodnes. Konaly se výroční 
trhy, poutě a posvícení. Rodiny se scházely, aby 
si společně pochutnaly na martinské huse. Proč je 
se svátkem svatého Martina spojena právě husa? 
Existují dvě legendy:
Husy Martina rušily při kázání, proto skončily na 
pekáči.
Svatý Martin se ze skromnosti schoval před volbou 
biskupa do hejna hus. Husy ho však prozradily 
kejháním, a tak musel Martin biskupský úřad 
přijmout. 
   
 A jaké pranostiky se pojí se Svatým Martinem?
-Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí 
se honí.
- Martin  a Kateřina v blátě, Vánoce na ledě.
- Půjde-li husa o Martinu na ledě, bude dlouhé léto. 

Ptám se pana Václava Kuntoše, zda se  
na Valovicích či v Katusicích pekla martinská 
husa, nebo je to pro naše obce novodobý zvyk? 
Svatý Martin se separátně nijak neslavil, ale na tento 
den v následné neděli připadalo posvícení, na kterém 
nesměla chybět husa nebo i více hus ke slavnostnímu 
obědu. 
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V Katusicích i na Valovicích se pekly i koláče zdobené 
různým mazáním (tvarohem, mákem, šimlem, povidly 
ze švestek, jablečnými povidly, ořechy) sypané 
žmolenkou a polité smetanou.
Pamatuji si, že koláčů bylo tolik, že jsme roztopili pec 
na chleba a někdy se tam přidaly i husy. Po upečení 
se koláče dávaly na šráky k přechodnému uskladnění 
a potom se rozvážely po příbuzných. Když byla pouť 
nebo posvícení u nich, tak to vraceli.
Husa se vždy na posvícení pekla. Byla to velká 
příprava. Po žních se husy vyháněly na pole, kde 
byl ječmen. Bylo tam více hejn. Husy již z návse 
vždy večer trefily domů a také z polí. Bylo jich víc 
jak 200 kusů. Každý z hejna vybral dvě nebo tři husy  
a na dva až tři týdny předem je umístil do uzavřeného 
prostoru a několikrát denně je dokrmoval šiškami, 
které měly mimo výkrmu vliv i na velikost husích jater, 
z kterých se dělala paštika a knedlíčky.
Když byly dokrmeny, přistoupilo se k utracení. Z krve 
se umíchala chutná večeře a z jater se dělala paštika 
a knedlíčky do polévky. Z drobů (krk, křídla, nohy  
a žaludek) se vařila polévka, které se říkalo kaldoun 
a do které se připravila zvláštní zavářka, štrudelky. 
Ty se dělaly na dřevěné vyřezávané formě, nebo 
struhadle pomocí špejle z předem nakrájených 
čtverečků.
Polévka byla výborné chuti. Na neděli se pozvali 
hosté na hostinu. Husa byla dozlatova upečená. 
Podávala se s knedlíkem a červeným zelím a pivem 
Podkováň, nebo vínem Martinské červené.

Advent
Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná advent – pro 
křesťany období půstu, zklidnění a příprav na oslavy 
narození Krista. Adventní čas je rozdělen na čtyři 
neděle – železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou. 
Jaké tradice provází adventní období?
Kromě adventních věnců se domovy zdobily i jedno-
duchými věnci bez svící. Vyráběly se z různých rostlin 
a měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví 
a bohatství. 

Na svátek svaté Barbory se dodnes řežou tzv. 
„barborky“. Uřezané větvičky stromů  a keřů  svobodné 
dívky vkládají do vázy a když do vánoc vykvetou, 
předpoví tak brzkou svatbu.  
V době adventu se domy zdobí jmelím, které má 
přinášet štěstí a požehnání celému domu.                                                                                                                            
Během adventu se pečou perníčky a vánoční cukroví, 
které původně plnilo obřadní a ochrannou funkci. 

Na jaké adventní tradice vzpomínáte Vy, pane 
Kuntoši? 
Církevním smyslem adventu je důstojné očekávání 
příchodu Mesiáše. Odtud je odvozeno slovo advent 
latinsky adventus, což znamená příchod. Již od 
počátku adventního období začínáme pociťovat 
vánoční náladu, která začíná první ze čtyř adventních 
nedělí před Štědrým dnem. Letos to bylo 27. listopadu, 
kdy byl v Katusicích rozsvícen vánoční strom, včetně 
pořádání jarmarku. Podobná akce byla provedena  
i na Valovicích 25. listopadu mimo jarmark, ale každý 
přinesl něco k snědku a společně se zpívaly koledy.
V minulosti toto bylo ovlivněno ve 40letech druhou 
světovou válkou, ale přesto některé akce byly 
provedeny. Chodily 3. prosince Barborky, které 
skromně nadělovaly ořechy, jablka a sušené švestky. 
Některým dětem toto bylo dáno do punčochy, která 
byla připravena za okny. Z 5. na 6. prosince chodili 
čert, Mikuláš a andělé.
Pamatuji se, že na anděla jsme neměli masky, tak 
Mařenka Ginzlová si navlhčila obličej a foukala 
do mouky. Maska byla pěkná, ale horší bylo 
odstraňování zbytků uschlé mouky z obličeje.  
Na Valovicích jsme běhali s nimi a čekali jsme, jestli 
děti budou plakat, anebo se budou modlit. Většinou 
se pomodlily a dostaly malou výslužku. Již to byly 
mimo jablek a sušených švestek i perníčky, různá 
cukrátka a podobně. Zlobivé děti dostávaly uhlí, nebo 
brambory.
Ráno církev v době adventu pořádala mše, kterým se 
říká „Roráty“. Občané chodili s lucerničkami a někde 
to bylo spojováno se svatou Lucií. Jsou zprávy, 
že Roráty v Katusicích byly hojně navštěvovány. 
Oblíbeným symbolem tohoto období jsou adventní 
věnce dříve zavěšované na stuhy, dnes pokládané 
na stůl. Zdobí je čtyři svíčky, dříve jednobarevné, 
dnes prvé dvě fialové (tzv. svíce proroků a betlémská 
svíce) třetí byla růžová (pastýřská) a čtvrtá opět 
fialová (andělská). U nás na Valovicích v lese rostlo 
jmelí a také jsme tam brali stromek smrček, nebo 
borovičku, která se ozdobila, byla použita na Štědrý 
večer. Jmelí přináší štěstí, plodnost a požehnání pro 
dům.
4. prosince trháme větvičky stromů a keřů, aby do 
24. prosince začaly kvést. Jsou to větvičky nejčastěji 
třešní, dřínu, nebo zlatého deště.
Dále v adventu se peče cukroví, kterého by mělo 
být dle pověry 21 druhů. Většinou se pečou medové 
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perníčky, vanilkové rohlíčky, pracinky, linecké pečivo, 
rumové měsíčky a další.
Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy  
a pečou vánočky, zdobí se vánoční stromek a upravují 
se mísy s ovocem. Mísa s ovocem je hlubokým 
symbolem, který je dodržován a symbolizuje tichou 
modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadcházející 
rok bude stejně úspěšný. K novodobé tradici patří  
i Betlémské světlo, které přivážejí skauti z Betlémské 
jeskyně a pomocí něho se rozsvěcují svíčky. Děti 
dostávají i adventní kalendář, aby si mohly spočítat, 
kolik dní ještě chybí do Štědrého dne.

Vánoce
Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh  
o narození Ježíše Krista.
Vánoce jsou nejkrásnější a nejoslavovanější svátky 
v našich krajích. Nejkouzelnější a nejočekávanější 
pro děti. Pro nás dospělé vánoční svátky navíc  
znamenají úklid, nákupy, pečení, vaření, ale hlavně  
radost z obdarovávání našich blízkých. Ale také, 
když se zadaří,  stávají se chvílí  odpočinku, časem 
rodinných a přátelských setkání.          

                                                                                                                                                               
Každý si prožití svátků vánočních představuje po 
svém. A jak jste prožívali Vánoce za Vašeho mládí 
pane Kuntoši?  

-Křesťané slaví 25. prosinec jako narození Ježíše 
Krista i pohané věřili, že slunce se každým rokem zrodí 
na 25. prosince. Bylo uctívání jako zdroj životadárné 
síly a energie a právě tato noc je považována  
za svatou a to nejen v Evropě. 
Církev jim dala křesťanský význam. Atmosféra svátků 
se rozvinula ve středověku zásluhou Františka z Asisi, 
který oslavoval narození Božího dítěte. Právě on dal 
Vánocům symbol jesliček s narozeným Ježíškem. 
Symbolem Vánoc není strom jako takový, ale spíše 
dřevo. Ježíš se narodil právě v jesličkách ze dřeva a 
na dřevěném kříži zemřel. Přesto jehličnatý zelený 
stromek, který produkuje dřevo, se stal symbolem 
Vánoc nejprve v Německu a později i u nás.
Již koncem adventu se dělaly určité přípravy  
na vánoční svátky. Především na Štědrý den a večer. 

Předem se peklo vánoční cukroví, aby se rozleželo. 
Na Štědrý den byl u nás dodržován půst a k obědu 
jsme mívali „budáčky“ (byly to malé vdolečky, uvnitř 
plněné mákem na povrchu posypané makovým 
semenem a upečené v troubě, na talíři byly polévány 
sirupem, který jsme si sami dělali z cukrové řepy  
a polévány rozpuštěným máslem).
Každý hospodář připravoval krmení včetně 
přilepšení pro hospodářská zvířata. Protože otec 
byl myslivec, chodili jsme do lesa přilepšit na tento 
den krmení pro zvěř. Odpoledne na tento den jsme 
navštěvovali i hřbitovy, kde se dávalo chvojí a některé 
květiny většinou listopadky a zapalovaly se svíčky. 
Následovalo vzpomínání na mrtvé s modlitbou.
Ve 40. letech 20. století, kdy byla i druhá světová 
válka bylo určité omezení v jídle. Většinou byla 
připravena hrachová nebo čočková polévka, hlavní 
jídlo byl bramborový salát s vepřovým řízkem. Ryby 
jsme měli včetně rybí polévky a klobás až později po 
válce. Stromek byl ozdoben jednoduchými ozdobami, 
zabalenými ořechy ve staniolu, malými červenými 
jablky, řetězy byly papírové, nebo sněhovým pečivem 
na niti zdobené. 
Pamatuju se, že prvá cukrátka na stromku byly 
fontánové figurky. Navečer se nejdříve nakrmila 
hospodářská zvířata s přilepšením.
Po večeři, jak bylo již uvedeno, která začínala 
většinou v 18 hodin a protože to byla slavnostní 
večeře, byla zahájena modlitbou, ke které vyzval 
nejstarší člen rodiny většinou dědeček. Po večeři 
jsme si rozdělovali malé dárky, spíše potřebné věci, 
protože ve válce bylo všeho nedostatek. Ukončením 
Štědrého večera byla půlnoční mše, tam se poprvé 
zpívala koleda „Narodil se Kristus Pán“. Na půlnoční 
mši jsme většinou chodili na Kováň nebo Skalsko. 
O Vánocích a hlavně o Štědrém dnu a večeru se 
připomínalo mnoho tradic, zvyků, obyčejů a pověr. 
Jenom v krátkosti některé z nich. Ve stati advent 
jsme psali o letorostech, které by měly vykvést do 
Štědrého dne. Když vykvetou a je tam svobodné 
děvče, mělo by se do roka vdát. Kdo se na Štědrý 
den postí, uvidí zlaté prasátko. Děvčata třesou 
s bezem, a kde zaštěká pes, tam se dívka do roka 
provdá. Házelo se přes hlavu bačkovou a směr špičky 
ukazoval, kam se dívka provdá. Tavilo se olovo, nebo 
vosk, roztavená hmota se lila do vody, kde se tvořily 
různé obrazce, které cosi vyjadřovaly, s trochou 
představivosti se hádalo, co nás čeká v příštím roce. 
Pouštěly se ve vodě ořechové skořápky a na kterou 
světovou stranu pluly, tam příští rok byly upřeny 
naše aktivity. Provádělo se i krájení jablek, když se 
objevila hvězdička - dlouhé žití, křížek - špatný osud. 
Na Štědrý večer se připomínala i černá magie, nikde 
jinde než v českých zemích se tolik nečaruje, jako 
právě na Štědrý večer.
Na závěr se musíme zmínit o koledách, které se 
vzájemně prolínají, a slyšíme je hlavně na vesnicích. 
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KulturNí A SPolečeNSKé AKce

Vánoce končily Silvestrem a 6. ledna návštěvou Tří 
králů.

Václav Kuntoš
Eva Ulmanová

VeřeJNé zASeDáNí
Dne 26. září  2016 jsme naše občany přivítali v nově 
opraveném sále kulturního domu. Za přispění 
Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst 
se nám podařilo opravit část kulturního domu. 
Celoskleněná stěna byla částečně zazděna a vsa-
zena standardní okna, stěna byla zateplena, na ok-
na byly instalovány žaluzie a uvnitř kovové rolety.  
Celý sál byl vymalován, vyměněna světla a natřena  

vzduchotechnika. Budovu zdobí nová fasáda. 
Příspěvek kraje byl 500.000,- Kč. 
Na úvod slavnostního zasedání vystoupily děti 
z mateřské a základní školy. 
Po té starostka obce Eva Ulmanová předala klíč 
od tělocvičny paní ředitelce mateřské školy Lence 
Vaňkové, paní ředitelce základní školy Mgr. Heleně 

Bajtlové a zástupci SOKOLA panu Václavu Hybšovi. 
Po té následovaly informace z obecního úřadu  
o dokončených a připravovaných akcích – opravy 
komunikací, rybníků, dělení k.ú. Sudoměř, přidělené 
dotace, odkládání bioodpadu, atd. .
Paní místostarostka Mgr. Věra Štencová připravila 
pro naše občany krátkou prezentaci z činnosti v naší 
obci jak fotografickou  tak  filmovou.
Večer jsme zakončili taneční zábavou. K tanci  
a poslechu nám hrála hudba pana Petra Čmelíka. 
Reakce přítomných na opravu sálu byly příznivé, což 
nás potěšilo a příjemně naladilo užít si taneční večer 
naplno.    

SetKáNí SeNiorů 
29. září jsme letos již potřetí pogratulovali na obec-
ním úřadě našem jubilantům. Přivítali jsme je v naší 
obřadní síni a naše děti nás všechny potěšily milým 
vystoupením. Poděkovala jsem našim oslavencům  
za celoživotní práci, za výchovu nových generací,  
za práci pro své spoluobčany a vyjádřila velké díky  
za údržbu jejich stavení. Velice si vážíme Vaší práce, 
která zpříjemní život našich obyvatel a zkrášlí naší 
obec. Po oficiální části našeho setkání jsme usedli 
v zasedací místnosti obecního úřadu k občerstvení.  
Paní místostarostka Mgr. Věra Štencová promítla  

fotografickou dokumentaci z našich obcí a po té  
jsme předložili našim oslavencům fotoalba z akcí 
konaných v letech 1958 až 1965. Mnozí poznali nejen 
sebe, ale i své známé. Bylo to milé vzpomínání. 
Těšíme se na další setkání našich jubilantů, které se 
uskuteční v prvním čtvrtletí příštího roku. Je pro nás 
vždy inspirací k další práci, poučením a prohloubením 
znalostí místního života.   



KAtuSicKÝ GuláŠ
SDH Katusice a Obecní úřad Katusice pořádaly 29. 
října 1. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše 
pod širým nebem. Soutěž Katusický guláš se konala 
před klubovnou na hřišti. Sešlo se celkem deset 
čtyřčlenných družstev ve složení z místních obyvatel, 
spolků a organizací včetně našich spádových obcí 
Valovic, Spikal, Trnové a Doubravice. Úkol byl 
jednoduchý uvařit ze dvou kil masa ten nejchutnější 
guláš. Na celé vaření měla desítka čtyřčlenných 
družstev celkem čtyři hodiny. Všechny guláše, 
výzdobu pracovního koutu, čistotu na pracovišti, 
prezentaci týmu a doplňkový program hodnotila 
šestičlenná degustační komise. Svá pracoviště měli 
soutěžící vtipně a originálně vyzdobeny. Soutěžící 
přistoupili k úkolu profesionálně a nechyběla ani 
legrace a recese.

Výsledky hodnocení:
1. místo Valokotlíci
2. místo Trnováci
3. místo Vánočky

Soutěž se vydařila a spousta nových zájemců se těší 
na další ročník. 
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KAtuSicKé DuŠičKy
Akce začínala v půl šesté večer. Tou dobou již bylo 
na návsi několik desítek dětí s rodiči. Připraven byl 
program v podobě soutěží a občerstvení. Všichni 
pořadatelé byli nastoupeni a zábava mohla začít.
Na dětském hřišti čekala první disciplína pod vedením 
dvou čarodějů. Obrázky rozvěšené po hřišti musely 
děti obejít, zapamatovat si co nejvíce z nich a na 
konci je vyjmenovat. Na příštím stanovišti čekaly dvě 
jeptišky, pod jejichž vedením se soutěžící strefovali 
světelnými kroužky na kolík. Velmi podobná hra  
na ně čekala jen o pár metrů dále. Do hořících sudů, 
které hlídali dva smrťáci, musely házet papírové 
koule. Aby se mohli zúčastnit i ti nejmenší, připraven 
byl stůl, kde předváděli své kreslířské dovednosti. 
Pod vedlejším stromem měl své strašidelné 
stanoviště se skládankami upír. U kostela bloudila 
mrtvá nevěsta, jež jak říká pověst, poztrácela 
korále. Úkolem dětí bylo je posbírat a složit zpět 
nevěstin náhrdelník, aby se mohla konečně vdát. 
Zmrzlými prstíky šlo navlékání dost obtížně, ale 
děti byly statečné. Na opačném konci parku čekala 
bytost v očích dětí zřejmě nejzajímavější, tedy sám 
bradavický šafář Hagrid. Vysoká postava s dlouhými 
vlasy a plnovousem stála nad kotlem, z nějž lehce 
vycházela mlha a klesala k zemi. I zde byl připraven 
úkol. Hagrid a jeho společnice čarodějka měli ve vaku 
schováno několik předmětů, které bylo třeba hmatem 
poznávat. V neposlední řadě je nutno připomenout 
veselé stanoviště našich učitelek čarodějek, kde děti 
byly zkoušeny z rozpoznávání všelijakých vůní.

Odměnou za zvládnuté soutěže byly ceny v podobě 
svítících kroužků, korálků a samozřejmě sladkostí. 
Odměnou pro nás, pořadatele, byly jiskřičky, 
které svítily v očích dětí při procházení tajemným, 
dušičkovým světem.

Přestože akci provázelo několik nedostatků, už dnes 
se těšíme na příští rok, kdy si budeme tuto akci moci 
zopakovat a poučeni z letošních chyb i posunout 
dál. U občerstvení se postaráme lépe o horkou vodu  
na grog a čaj pro děti, lépe označíme každé stano-
viště, aby děti nebloudily a pokusíme se vymyslet 
ještě více disciplín.

Děkujeme tímto všem pořadatelům, kteří ve svém 
volném čase pomohli s organizací a zajistily si svá 
stanoviště, dále děkujeme sponzorům, díky kterým 
jsme mohly nakoupit ceny, katusické škole, která 
svojí spoluprací nemálo přispěla a v první řadě 
děkujeme dětičkám, které se nadšeně zúčastnily, 
také se převlékly za strašidla a vdechly tak prvnímu 
ročníku katusických dušiček život.

Ing. Jana Horová
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VySVěceNí Kříže NA VAloVicích 
V neděli 20. listopadu před třetí hodinou odpolední 
jsme se začali scházet u Valovic pod lípou u kříže. 
Pan Tomáš Vilím přivezl lavice a stoly, děvčata 
z Valovic napekla pečivo a začínáme podávat čaj 
a teplý punč. Krátce po třetí hodině vítám přítomné 
a milé hosty: pana pátera Mgr. Kamila Škodu, který 
bude světit nový kříž, akademického malíře pana 
Ivana Komárka, který je autorem nového obrazu těla 
Ježíše Krista a pana Milana Matouška, který pomáhal 
s instalací kříže a restauroval nám sedm kamenných 
křížů v ostatních částech obce. 
Páter Mgr. Kamil Škoda se po té ujal krátkého obřadu, 
ke kterému patřil zpěv i modlitba a závěrem obnovený 
kříž vysvětil.   

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych krátce pohovořila 
o vzniku tohoto kříže. Když jsme na zastupitelstvu 
projednávali opravu sedmi kamenných křížků 
v ostatních částech obce, vznesl pan Josef Šín 
zastupitel Valovic oprávněný požadavek na obnovu 
již neexistujícího dřevěného kříže, zde na Valovicích. 
Hledali jsme zhotovitele nového dřevěného kříže  
a našli ho v Katusicích. Pan Lubomír Dvořáček byl 
ochoten tento kříž zhotovit. Dále jsme hledali malíře, 
který by obnovil kresbu Ježíše Krista na dochovaném 
plechovém podkladu. Bohužel plech byl značně 
poškozen a nedal se použít, proto jsme se rozhodli 
pro zcela nový obraz a o jeho zhotovení jsme požádali 
akademického malíře pana Ivana Komárka. 

A nyní si poslechněte krátkou historii tohoto dřevě-
ného kříže, který dnes stojí na Valovicích pod lípou  
a vítá kolemjdoucí. 
Každá drobná památka kříž, nebo kaplička vypráví 
nějaký příběh, většinou tragédii, poděkování nebo 
žádost o ochranu před živelnou pohromou. 

Tento kříž je obdobou kříže, který tu stál asi do roku 
2000, ale nese si svůj vlastní příběh, který začal 
v malé vesničce Snět se 120 obyvateli v okrese 
Benešov na břehu řeky Želivky. Zde v dubnu roku 
1926 vypukl velký požár, který zničil 27 stavení z 68 
zde stojících. Jedním z postižených obyvatel této 
vesničky byl tesař pan František Langr, děda našeho 
truhláře pana Lubomíra Dvořáčka. Pan Langr si ručně 
vytesal smrkové trámy na nové stavení a ty co mu 
zbyly uložil na půdu. A tak trám, z kterého je zhotoven 
tento kříž, ležel od roku 1928 na půdě ve vesničce 
Snět a čekal na své využití a při tom byl svědkem 
událostí, které měnily životy místních obyvatel. 
Z vesničky Snět jste po kamenném mostě došli  
do blízkého městečka Zahrádka. Sem v roce 1940 
přišel na farnost do svého prvního působiště kaplan 
Josef Toufar. Pro svoji píli, upřímnost, vlídnost  
a obětavost byl velice oblíben. Pomáhal lidsky i du-
chovně, za války byl oporou svým farníkům a kryl řadu 
protifašistických aktivit. Opravoval kostely, pomáhal 
židovským rodinám, nebojácně a vlastenecky 
kázal. Po skončení 2. světové války Josef Toufar 
pokračuje ve své dobročinnosti, jeho obliba roste 
i mezi občany stojícími mimo církev. A o to více se 
znelíbil komunistickým funkcionářům, kteří ho v roce 
1948 přeloží do farnosti Čihošť. 11. prosince 1949 
se během jeho kázání pohne dřevěný oltářní křížek, 
tuto událost znáte pod názvem „Čihošťský zázrak“. 
A právě této události využívá státní bezpečnost 
k likvidaci jim nepohodlného kněze Toufara. Zatýká 
ho v lednu 1950 a obviňuje ho z podvodu, že sám 
hýbal křížkem na oltáři.Ve valtickém vězení je brutálně 
vyslýchán a 25. února 1950 umírá. Mrtvé tělo bylo 
zahrabáno do hromadného hrobu v Praze Ďáblicích.  
Do Čihoště se vrací až po 65 letech v r. 2015, kde 
byly jeho ostatky uloženy do hrobu.  
Další událostí, které je ležící trám na půdě pana 
Langra svědkem je zánik sousedního právě zde 
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jmenovaného městečka Zahrádka. Usnesením 
vlády z 27.8. 1969 bylo rozhodnuto o výstavbě 
vodní nádrže Želivka – Švihov pro zásobování 
pitnou vodou Středních Čech a Prahy a zároveň  
o likvidaci městečka Zahrádka, které leželo v záto-
pové oblasti. Počátkem 70. let začínají demoliční prá-
ce. Z celé vesničky byl zachován pouze kostel sv. Víta. 
Těžce nesli obyvatelé Zahrádky ztrátu svých domovů  
a městečka, které jim bylo vším, skýtalo jim veškeré 
pohodlí, služby, vzdělání, živobytí, bohatý kulturní 
život. Zmizel i kamenný most, spojnice mezi Snětí  
a Zahrádkou. 

A nyní svědka těchto událostí proměnily  šikovné 
ruce vnuka (Lubomíra Dvořáčka) jeho tvůrce v tento 
kříž. Nese sebou pohnutou historii a my mu přejeme, 
aby se mu zvesela hledělo do našeho kraje a aby byl 
svědkem jen dobrých a moudrých rozhodnutí tohoto 
národa. 
Tolik ke vzniku dřeveného kříže a nyní bych ve zkratce 
popsala technologii vzniku obrazu těla Ježíše Krista. 
Akademický malíř pan Ivan Komárek namaloval obraz, 
který připravil pro digitální tisk na speciální tiskárně, 
kde se přenese malba na plechový podklad a je 
tvrzena UV světlem. Vznikne tak velice odolný materiál  
a obraz tím získá dlouholetou životnost. 

Na závěr malé slavnosti jsme poděkovali panu faráři 
a autorům kříže a společně postáli u zda-řilého 
díla, které zdobí příjezd do Valovic. O to příjemnější 

postávání bylo, i když foukal chladný vítr, drželi-li jste 
v ruce teplý punč a napečené dobroty nebo úžasné 
jednohubky. 
Od této slavnosti vím, jak chutnají semínka graná-
tového jablka a jak jsou dekorativní. 
Účast na malé slavnosti byla veliká, přišli nejen takřka 
všichni obyvatelé Valovic, ale i návštěvníci z okolí.   

Počasí nám přálo, nezmokli jsme a tak se odpoledne 
vydařilo po všech stránkách. Setkání s obyvateli 
Valovic, představiteli obce a tvůrci krásného kříže 
bylo velmi příjemné, ale chyběl nám pan Lubomír 
Dvořáček tvůrce dřevěného kříže. Nechť alespoň na 
dálku přijme poděkování přítomných za krásný kříž 
s tak úžasnou historií. 
Děkuji autorům kříže, všem co se podíleli  
na úklidu okolí a přípravě malé slavnosti. Těšíme se 
na další společná setkání. 

Eva Ulmanová
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JArMArK
O první adventní neděli 27. listopadu 2016 jsme se 
opět sešli na náměstí při pořádání již tradičního 
jarmarku a rozsvícení vánočního stromu. Členové 
hasičského sboru postavili dva velké stany pro stánky 
a další pro občerstvení. Tak si mohli návštěvníci 
jarmarku, bez ohledu na počasí, v klidu nakoupit  
a potěšit se rozmanitým zbožím. A že bylo na co 
koukat, šikovné ruce dospělých i dětí vytvořily 
nespočet krásných dekorací a dobrot. 

V půl čtvrté jarmark zahájily děti z mateřské školy 
svým vystoupením pod smrkem. Potěšeni na duši, 
bezprostředním milým projevem našich nejmenších,  
jdeme ukojit i naše hmotné potřeby. Kupujeme 
adventní věnce, svícny, perníčky, jmelí, šperky, 
korálkové ozdoby, zákusky, svíčky, mák, dekorační 
předměty, plno drobných dárečků od dětí z našich 
škol a další zboží. 

V tom zaslechnu zvolání od protějšího stanu, to 
paní Mgr. Blanka Holoubková zve na výbornou 
domácí zabíjačku. Neodoláme a hned vedle u děvčat 
z dámského klubu si objednáme svařené víno nebo 
čaj a k němu si nabídneme sladké cukroví, které 
naše šikovné ženy nezištně napekly. Ale co si vzít? 
Nabídka je široká, kremrole, štrúdl, mufíny, linecká 
kolečka, drobné cukroví, medové řezy, slané tyčinky, 
křehulky, nebo vánočku, ta je kupovaná, ale opravdu 
výborná (prozradím, je z našeho COOPU). A kdo 
není na sladké, zapije zabíjačku pivem, to mu hoši, 
naši hasiči, rádi natočí, kdo jiný by měl umět hasit 
žízeň. Celé odpoledne nám hrály na flétny a zpívaly 

děti ze základní školy. Kolem nich postávalo stále 
plno posluchačů, kteří hodnotili kladně jejich výkony, 
ale i dobové oblečení. 

Lukáš Jíra se opět dostavil a troubením na borlici 
zpestřil naše odpoledne, i v pět hodin odpoledne 
troubením fanfár svolal děti pod strom k rozsvěcení. 
Děti byly svědomitě připravené, po odpočítání  
do tří, rozezněly zvonečky a dychtivě hleděly na strom, 
zda se jim podaří ho rozsvítit. A jako každoročně se 
stromeček rozsvítil a bude nás těšit až do nového 
roku.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku. 
Díky Vám se mnoho lidí potěšilo z přátelských setkání, 
z dobrých nákupů a z vystoupení našich dětí.   

Eva Ulmanová
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iNforMAce Pro občANy
PřehleD AKtiVit 
NA Sále KulturNího DoMu
Pondělí  
17,00 – 18,30 fotbal minižáci
19,00 – 20,00 cvičení ženy Vlaďka Paulusová

Úterý  
17,30 – 18,30 cvičení dětí a rodičů V. Paulusová
18,30 – 20,30 volejbal

Středa  
18,00 – 19,00 aerobic s posilováním s Ivetou

čtvrtek 
10,20 – 12,10 ZŠ
7,00 – 19,00 nohejbal
19,00 – 20,00 fotbal

Pátek  
17,00 – 18,00 cvičení pro ženy a dívky s Veronikou

Sobota 
10,00 – 12,00 fotbal minižáci 
18,00 – 20,00 volejbal

Neděle  
16,00 – 18,00 volejbal Doubravička
18,00 – 20,00 futsal

PláNoVANé KulturNí AKce 
10.12.2016 – sobota 
– 20,00hod. Poslední leč, sál kulturního domu

18.12.2016 – neděle 
– 14,00hod. Adventní zpívání, kostel Katusice

7.1.2017 – sobota 
– 20,00hod. Hasičský ples, sál kulturního domu

18.2.2017 – sobota 
– 14,00hod. Dětské maškarní MŠ Katusice, sál KD
– 20,00hod. Maškarní ples MŠ Katusice, sál KD

ProVozNí DobA 
KANceláře oÚ Mezi SVátKy
Upozorňujeme občany, že v době od 23.12. 
– 30.12.2016 bude kancelář obecního úřadu 
UZAVŘENA. První úřední den bude v pondělí 
2.1.2017.

PoPlAtKy zA oDPADy A PSy V roce 2017
V roce 2017 budou poplatky za odpady a psy ve stejné 
výši jako v letošním roce. Poplatky se začnou vybírat  
od 2. ledna 2017 a známka z roku 2016 platí do konce 
ledna 2017.
Poplatek za odpad činí 500,-Kč/osobu
Poplatek za psa činí 1.pes 100,-Kč, 2.pes 150,-Kč, 
3.pes 200,-Kč

NAbíDKA ProDeJe obecNího ÚřADu
Hrnek Katusice: 60,-Kč       
Brožura Katusice: 60,-Kč       
Malované mapy: 30,-Kč       
Mapa Kokořínsko: 20,-Kč      
Kniha Osobnosti mladoboleslavska: 240,-Kč
Josef Brož, Dotýkání krásy: 150,-Kč
Josef Brož, Krajinou Podbezdězí 40,-Kč
Josef Brož, Krajina básníkova zpěvu 20,-Kč
Josef Brož, Máchovské preludium 20,-Kč

záKAz PobíháNí A VeNčeNí PSů
Oznamujeme občanům, že je zákaz venčení a volné 
pobíhání psů na prostranství sportovního hřiště. Přes 
veškeré upozornění někteří občané stále tento zákaz 
nerespektují, bezohlednost nebere konce.

Volby Do zAStuPitelStVA 
StřeDočeSKého KrAJe DNe 7. A  8.10.2016
Počet oprávněných voličů   651
Vydané obálky     208
Odevzdané obálky    208
Platné hlasy     204
Neplatné hlasy    4
Účast voličů             31,95 %
 
Výsledky voleb:                                    počet hlasů
1.   ANO 2011     67
2.   ČSSD     35
3.   KSČM     30
4.   ODS     17
5.   Starostové a nezávislí   13
6.   Česká pirátská strana   11
7.   Tomio Okamura    9
8.   TOP  09     6
9.   KDU-ČSL     5
10. Svobodní a soukromníci   4
11. Úsvit s blokem proti islam.  3
12. Koruna Česká    2
13. Občané 2011    1
14. Ne ilegální imigrace   1                             
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Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem 
občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější 
aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, 
příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. 
Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová 
činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové lidské 
hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba 
jiným lidem.

Středočeský kraj vyhlásil VI. ročník ankety 
„Dobrovolník Středočeského kraje 2016“. TJ Sokol 
Katusice nominoval pana Jaroslava Zítu.

Jaroslav zíta – hodnocení jeho činnosti

Po roce 1945 po druhé světové válce byla velká 
euforie, mimo jiné i do sportovní činnosti, i přesto že
nebylo vybudováno žádné zázemí. Nejprve se oddíl 
TJ Sokol Katusice zaměřil na tento úsek. V bývalé 
cihelně po demolici bylo vybudováno hřiště na fotbal, 
dále šatny s umývárnou a sociálním zařízením  
a klubovnou. Dále bylo vybudované volejbalové 
hřiště a později zimní stadion s pevnými dřevěnými 
mantinely a umělým osvětlením. 
Na těchto akcích se aktivně podílel pan Jan Folprecht 
tehdy vedoucí TJ Sokol a Jaroslav
Zíta s ostatními členy TJ Sokol.
V té době, než byla ukončena akce v cihelně, se již 
hrál fotbal a hokej na provizoriích – fotbal na
upraveném poli a hokej na kalech na návsi. V tu dobu 
byl Jaroslav Zíta aktivní hráč ve fotbale i v hokeji  
a navíc vedoucí mužstev nebo trenér. Po odchodu 
Jana Folprechta do oddílu Auto Škoda Mladá Boleslav 
převzal funkci vedoucího oddílu Sokola pan Jaroslav 
Zíta. Zúčastnil se kurzů pro trenéry a rozhodčí.
Později se zaměřoval v hokeji na mládežnická 
mužstva. V roce 1972 vyhrál s žáky Sokola Katusice
Krajský přebor a navíc bez porážky. Korunoval  
to vítězstvím ve finále, což byl pro tak malou vesnici 
nevídaný sportovní úspěch. 
Za tyto a další úspěchy dostal Jaroslav Zíta při 

oslavách 70 let hokeje v ČSSR „stříbrný
odznak za zásluhy o rozvoj hokeje“.
Dále vedl oddíl mužů v kopané a prováděl 
funkcionářskou činnost ve sportu v Katusicích. Navíc 
pracoval deset let v Okresní disciplinární komisi 
fotbalového svazu Mladoboleslavska. Za tuto činnost 
dostal ocenění a plaketu „Rytíř fotbalu“, protože byl  
v rozhodování spravedlivý. Působil také několik let 
jako rozhodčí okresních a krajských soutěží v kopané 
ve Středočeském kraji.
Na závěr se podílel organizačně jako všichni ostatní 
na společenských a kulturních akcích, které pořádala 
TJ Sokol Katusice. 

Václav Hybš, předseda spolku
Václav Kuntoš

Pan Jaroslav Zíta převzal 29. listopadu v doprovodu 
předsedy TJ Sokol pana Václava Hybše cenu 
„Dobrovolník Středočeského kraje 2016“ v kulturním 
sále města Mělník.
Obecní úřad Katusice Vám, pane Zíto, děkuje  
za dosavadní činnost a blahopřejeme k udělení 
ceny.

DobroVolNíK StřeDočeSKého KrAJe 2016
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SPolečeNSKá KroNiKA

SezNAM JubilANtů
leden
70 let Jaroslav Němeček
80 let Libuše Wagnerová
82 let Václav Vlk
          Václav Kuntoš
87 let Marie Vidnerová

Únor
70 let Ladislav Zeman
80 let Anežka Jeníková 
87 let Jiřina Jandová

březen
75 let  Josef Novák
82 let Marie Zítová
83 let Jaroslav Zíta
86 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 oDeŠli
9/2016   Jan Goldbach
10/2016 Miluše Goldbachová
              Eva Šípková
              Jana Vlková
              Stanislav Nekola

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

Blanka Hrnčířová

VítáNí občáNKů
Dne 22.10. 2016 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců  
a ostatních příbuzných přivítány do života děti 
narozené v letošním roce.

5/2016  Kristýna Hamorská
6/2016  Eliška Kučerová
7/2016  Valerie Plečková
             Aneta Knotová 

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
rodičů.



Tři měsíce uplynuly a děti se krásně seznámily se 
vším novým a hlavně se svými novými kamarády.  
Učí se dodržovat pravidla a mít rád jeden druhého. 
Není to nic jednoduchého, ale děti jsou velmi tvárné, 
učenlivé, snaživé a chtějí se učit. Hravou formou 
a individuálním přístupem se učení daří snáze 
a s podporou rodičů ještě lépe. Bylo to znát i na 
výrobě originálních rodinných klobouků z jakéhokoli 
materiálu. A tak jsme viděli klobouky přírodní, látkové 
i pečené. K potěšení a zhlédnutí všem, byly vystaveny 
na Obecním úřadě v Katusicích.

Při přípravě výrobků na vánoční jarmark v Katusicích 
si děti procvičily svou šikovnost, trpělivost, naučily 
se nové koledy a říkanky pro rozsvícení vánočního 
stromu. První prosincový den začnou čertovským 
řáděním a pečením čertovských dobrot a poslední 
prosincový den, strávený v mateřské škole, zakončí 
„ Bílým dnem“, ve kterém si vyzkouší vánoční tradice 
a ozdobí si svůj vánoční stromeček. Tanečníci 
z tanečního kroužku potěší svým vystoupením 
účastníky vánočního jarmarku na zámku Stránov, 
baráčníky v Bukovně a hlavně milé babičky a dědečky 
v různých zařízeních. 

Dej ti Pánbůh štědrej večír,
zlatá čistá studánko,
nesu ti od večeře drobátko.
Abys čistou vodičku dávala, nikdy nevysychala.

Přejeme Vám všem, aby nevysychaly krásné vztahy 
ve Vašich rodinách.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.
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MAteřSKá ŠKolA
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záKlADNí ŠKolA

Od počátku září čerpáme další dotaci z fondu OPVK 
EU –ŠABLONY PRO ZŠ ve výši 411.000 korun. Tato 
dotace je určena na doplňkové aktivity ve vzdělávání 
žáků, spolupráci rodičů a školy, další vzdělávání 
pedagogů. Našim žákům jsme v rámci této dotace 
umožnili navštěvovat:
– Klub logiky a matematiky
– Čtenářský klub
– Doučování
Dalším projektem je HODINA POHYBU NAVÍC – 
projekt MŠMT, tato aktivita je zaměřena na žáky 2.  
a 3. ročníku a měla by vést k lepší pohyblivosti našich 
dětí.

Akce školy
Zcela novou akcí pro nás bylo DOPRAVNÍ 
ODPOLEDNE ANEB RODIČE A DĚTI SPOLU A 
BEZPEČNĚ. Při této akci jsme využili nové školní 
koloběžky, přenosné dopravní značky a vyzkoušeli 
jsme znalosti z dopravy dětí, ale i rodičů.

Do světa hudby jsme se ponořili naučnou akcí 
BUBNOVÁNÍ. Žáci si vyzkoušeli bubnování na 
ozvučené trubky. Hráli jak lidové písničky, tak i vážnou 
hudbu. Příjemnou hodinku jsme všichni společně (91 
žáků) zakončili skladbou ÓDA NA RADOST.
Na začátku listopadu jsme se trochu báli před spaním 
ve škole. Celý večer byl započat akcí: KATUSICKÉ 
DUŠIČKY, kterou pro nás připravili místní občané.  
Děti si nejprve ověřily, jak jsou statečné při plnění 
úkolů s nadpozemskými bytostmi – mrtvou nevěstou, 
upírem, smrťákem, Hagridem…. a poté jsme se ve 
škole navečeřeli a ulehli ke spánku.

 Již tradičně, tak jen heslovitě:
– KYTAROVÝ KONCERT
– ZVÍŘÁTKOVÝ DEN
– VÁNOČNÍ JARMARK
– MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Co nás čeká: 
– BOHOSLUŽBY NA KOVÁNCI: 18.12. od  9 hodin 
– ŽIVÝ BETLÉM V KATUSICÍCH 18.12. od 14 hodin

S pozdravem a přáním příjemně prožitých vánočních 
svátků, mnoho zdraví v roce 2017 přeje kolektiv 
Základní školy.

Mgr. Helena Bajtlová
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2017.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

Neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DětSKÝ KouteK

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 

Krásně ozdobíme vánoční ……..

K večeři jíme bramborový ……..

Mašlí ovážeme zabalené…………

Pro štěstí si z ryby necháme ……..

Ježíškovi napíšeme ………..

Vzkaz pro Ježíška dáme za …….

Nad dveřmi nám visí zelené a zlaté …..

Ve vaně nám plave ………..

O VÁNOCÍCH JSME VŠICHNI ….(tajenka)


