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KATUSICKÝ ZPRAVODAJ 
číslo - 2                 Září 2021 
 

 
 
Rok 1911 přinesl mimořádně hrozná sucha a v měsíci červenci, 
zvláště druhé jeho půli mučivá horka a vedra. Po celé jaro, pravím 
po celé, výjma deště malého 17. máje vůbec nepršelo, což pamět-
ník žádný nepamatuje. V roce 1904 byla také sucha, avšak v době 
jarní sedby přece namoklo, kdežto tentokrát nic. Nebýti loňské 
veliké vláhy, snad vše by bylo uschlo. Takto přece obilniny se urodi-
ly přes všecko hrozné sucho a daly úrodu celkem pěknou, nejvíce to 
odnášejí řepy a brambory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Také pícniny, jetele, vojtěšky a jiné vzaly za své. Sena se vůbec 
nesušila, a kdo fůrku, nebo 2 sklidil, nepadá na váhu. Pro rok příští 
hrozí hospodářům veliká bída. Druhý deštík, který však trval jenom 
několik minut přišel 28.7. Osvěžil poněkud řepy. Téhož dne spustil 
se po polednách druhý krátký, ale ani celý katastr nezasáhl. Byl 
prudký, jako vůbec v létě. Také v úterý 25.7. odpoledne snesl se 
nad vyprahlou naší krajinou deštík. Před tím, dne 8.7.  po poled-
nách trochu sprchlo, avšak vláhy nepřineslo. Půda toho vůbec 
nepoznala. To jsou všechny vlády, až do 29.7., kdy tyto řádky píši, 
spadlé. Žně jsou krásné, sklízí se žita, ječmeny i pšenice zároveň.  
Do naší pouti bude veškerá úroda i ovsi doma. Horka jsou tak znač-
ná, že noviny denně přinášejí zprávy o velikém počtu mrtvých  
a nemocných následkem úpalu slunečního. Ochlazení a osvěžení 
nenajdeš ani v noci a všude se spí při otevřených oknech a dveřích  
a nikdo se průvanu nebojí. Následkem toho všechno trpí. Teplomě-
ry ukazují denně 30, 31, až 35 stupňů celsia u nás. Rok 1904 tomuto 
se v tomto ohledu nikterak rovnati nemůže. 
Lesní požáry, požáry obilí způsobené drahami, denně se opakují. 
V našich kalech obecních bylo velice málo vody. Měřením dne 
27.7.1911 zjistil jsem, že u Kvajsarových schůdků klesla hladina 
vodní na 90cm a napočítal jsem 5 schůdků prázdných, proti Jizbo-
vým koukalo z vody 3,5 štuky. V druhém kale proti hostinci klesla 
hladina vodní přes 1metr a podle štuk na 4 štuky. Z toho důvodu 
bylo zakázáno bráti cihelně zdejší (Kruhovce) vodu z kalů a musiti si 
ji opatřiti v Línech, kde mají od roku 1910 hotový vodovod. Denně 

jezdili velikou voznicí do Lín, kde z velkého vodojemu vodou ji plnili. 
Za jeden hl vody platili 12 hal. Denně jezdili asi 5x. Totéž zakázáno 
bylo i Kvajsarovi – Pečenkovi, kteří roku 1911 postavili si na svém 
poli u Valovic tzv. „hitzovku“ – a nemajíce vlastní vody, dostali 
obecním zastupitelstvím povolení bráti vodu ku výrobě cihel v této 
cihelně vyráběných z obecních kalů. Pečenka musil výrobu cihel 
úplně zastaviti a v „Kruhovce“ omezili se též a pracovali více  
na taškách. Vzdyť i mládeži bylo obecním úřadem k zakročení ně-
kterých sousedů zakázáno koupati se ve dne v kalech, protože při 
malém stavu vody tuto velice kalili, že dobytek jí nechtěl téměř ani 
píti. Teprve když nastala noc, nastalo všeobecné koupání malých i 
velkých. Všeobecně v naší krajině budí pozornost, že bouřek není. 
Při takových vedrech je to zjev kromobyčejný. Měli-li jsme vcelku  
3-4 bouřky, je to všechno. Sucha byla tak veliká, že v našich všech 
kalech vyspravili dlaždiči všechny výjezdy, ačkoliv ta práce jindy jen 
při vyčerpání vody a při vyklízení kalů se dělala. Dne 10.8.1911  
u Matoušových plné 4 štuky z vody koukaly. Ve všech řekách a po-
tocích vody opadly a vykazovaly tuze nízký stav. Také v potoku 
skalském opadly vrchní prameny a ačkoliv v Kovánci mají vodovod, 
musí jezditi s potahy k potoku, jako jindy před rokem 1909 dělávali. 
Vodu totiž žene do vodojemu mlýnské kolo kotrčovského mlýna, 
ale poněvadž je nízký stav vody, není tolik síly, aby se voda kolem 
vyhnala nahoru. Noviny také hlásaly nízký stav na Labi. Voda tu 
poklesla tak, že tu viděti byli místy „hladové kameny“. Na hladovém 
kameni pod mostem v Děčíně poznamenána jsou tato data: 1616, 
1636, 1707, 1790, 1800, 1811, 1842, 1868, 1892, 1893, 1904. Nyní 
přibude též 1911.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝPIS Z OBECNÍ KRONIKY JARO  - LÉTO 1911 
 



- 2 - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
V sobotu 26.6.2021 pořádala Obec Katusice na fotbalovém hřišti  
od 13 hodin dětské odpoledne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí nám tentokrát přálo, bylo opravdu krásně a teplo. Děti při 
příchodu dostaly barevný balonek plněný heliem a bublifuk. Bylo 
připraveno vystoupení klaunky, která děti rozesmála svými scén-
kami a na přání vymodelovala zvířátko z balonku. Děti se mohly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
vyřádit na dvou skákacích hradech, nechat si na obličej namalovat 
nějaké zvířátko či filmového hrdinu. A tak se po hřišti proháněli 
Spiderman, motýlci, kočičky, pejskové, berušky apod. Děti si mohly 
prohlédnout a prolézt novou cisternu našich hasičů a občerstvit se 
ananasovou limonádou a párkem v rohlíku. Největší úspěch ovšem 
sklidila pěna! Obrovské množství nafoukané pěny, ve které děti 
skákaly, dělaly blbosti a řádily, byla opravdovou třešničkou  
na dortu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tím pomalu dětské odpoledne končilo a začínal se rozjíždět první 
ročník Festival Katusice, který pořádali manželé Horovi a místní 
kapela Snížená Viditelnost.  Asi do deseti hodin večer se na pódiu 
vystřídalo několik kapel, které svou muzikou přiváděly publikum 
k varu. Dle spokojených tváří diváků se akce opravdu vydařila  
a všichni doufáme, že se budeme moci těšit na stejně úspěšný další 
ročník. 

KULTURNÍ AKCE 
 
 
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE 
Katusický guláš – sobota 9.10.2021 na fotbalovém hřišti, večer zábava 
Katusické dušičky – pátek 5.11.2021 v parku na náměstí v Katusicích 
Setkání jubilantů – termín akce bude včas upřesněn 
Vánoční jarmark – sobota 28.11.2021 v parku na náměstí v Katusicích 
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  
Letošní rozloučení s prázdninami bylo pojaté trochu jinak, ale mys-
líme si, že se opravdu povedlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 4.9.2021 vyhlásil rybářský spolek spolu s SDH Katusice a obec-
ním úřadem rybářské závody pro děti na rybníčku pod čističkou. 
Bylo krásné počasí a dětí přišlo hodně. Chytali kluci, holky i dospělí. 
Na startu všichni dostali návnady, a kdo neměl vlastní prut, mohl si 
ho půjčit na místě. Celou hodinu malí i velcí rybáři nahazovali, lovili 
a zase vraceli rybky zpátky do vody. Rozhodčí zapisovali úlovky a na 
konci paní starostka rozdala odměny čtyřem nejlepším. Zvláštní 
ocenění si také zasloužil úlovek „zlaté“ rybky. Každý dětský závod-
ník dostal diplom za účast a medaili. 
Děti si kromě chytání ryb mohly vyzkoušet obléknout policejní 
výzbroj, nebo se po letišti svézt hasičským autem a vyzkoušet na-
příklad pouštění sirény. Dospělí se mohli občerstvit točeným pivem, 

děti točenou ananasovou limonádou. Pro všechny zúčastněné byl 
připravený také špekáček, který si každý mohl upéct na vidlici nad 
rozdělaným ohněm. 
Věříme, že všichni zúčastnění měli ze společného dopoledne stejně 
dobrý pocit, jako my. 

INFORMACE PRO OBČANY 
 
 
ZAČÍNÁME TŘÍDIT BIOODPAD 
Hnědé kontejnery na bioodpad už používají někteří občané v Katusicích. Firma Compag vyváží popelnice s bioodpadem každý lichý 
týden v pátek v období (duben-listopad) a jednou měsíčně v pátek (prosinec – březen). Zájemci o tuto službu kontaktujte obecní úřad 
326394312. 
Do bioodpadu PATŘÍ – travní hmota, plevel, celé rostliny, listí hobliny, piliny, jemné větve, drcené větve, odpad z ovoce a zeleniny, 
nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina. 
Do bioodpadu NEPATŘÍ – tekuté a vařené zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata. 

 

DIAKONIE BROUMOV 
Sbírka se uskuteční 22.9. – 24.9.2021 od 7 hodin do 15 hodin 
v obřadní síni obecního úřadu Katusice. 

 

CVIČENÍ V KULTURNÍM DOMĚ 
Aerobic s posilováním každou středu od 18 hodin do 19 hodin 
pod vedením cvičitelky Ivety Skramuské, začne v říjnu, přesný 
termín se dozvíte. 
 

VOLBY  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a 
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin místem konání 
voleb bude volební místnost v Katusicích, nám. Budovatelů 4. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Občané mohou nebezpečný odpad vozit do dvora obecního 
úřadu v období 8.11. – 12.11.2021 v době od 8:00 – 15:00 hod. 
Občané Spikal, Valovic, Trnové a Doubravice si připraví nebez-
pečný odpad na pátek ráno 12.11.2021 před dům. 
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Hasiči Katusice od začátku roku 2021 vyjeli k 26 událostem. 
Z toho:  
11x požár 
14x technická pomoc  
1x planý poplach  
 
Prozatím největší požár letošního roku byl požár velkokapacitního 
seníku v zemědělské společnosti Skalsko, kde jednotka zasahovala 
od 8.6. 2021 14:21hod do 9.6. 2021 8:35hod. Zásah byl náročný 
z důvodu nedostatku vody a zasahujících hasičů. 
V letošním roce se nám povedlo obměnit techniku, převodem nové 
cisterny Mercedes Benz Atego CAS 20 z HZS Středočeského kraje  
a následným prodejem staré Liaz 101 CAS K25. 
Mercedes Benz Atego CAS 20 byl po menších úpravách úložných 
prostor zařazen do výjezdu.  
SDH Katusice s OÚ Katusice zajistila sbírku a pomoc pro Moravu po 
řádění tornáda. Vybrané a zakoupené věci pomohly v obci Mutěni-
ce. 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žen SDH Katusice v letošním roce z důvodu Covid 19 se 
mohlo zúčastnit třech závodů v požárním sportu. Nejlepší úspěch 
byl 1. místo v Sychrově. Nadále budou ženy pokračovat v soutěžích 
každý víkend v sezóně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Vilím

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sudoměřské střelnici se v sobotu 26. června 2021 uskutečnil již 
jubilejní 40 ročník této myslivecké zábavy. Pro neznalé – do prosto-
ru jsou vystřelovány různými směry oranžové asfaltové terče  
o průměru 10 cm. Účastník soutěže se snaží tyto terče v letu bro-
kovnicí sestřelit. Obecně se střílí na různý počet terčů a střelci 
během střelby mění stanoviště tak, aby směr každého výstřelu byl 
jiný. Na závěr se střílí finále, ve kterém se zvyšuje obtížnost. Napří-
klad jsou vystřeleny dva terče najednou a střelec je musí zasáhnout 
ze dvou ranné pušky. Na střelnici v Sudoměři se střílí pouze jednou 
za rok a mimo pár hodin před závodem zde nelze trénovat. Střelni-
ce je kombinací loveckého kola a bateriové střelnice. Tradici založili 
v roce 1981 tehdejší představitelé mysliveckého sdružení a jistě 
netušili, že jejich nápad vydrží bez přerušení celých 40 let.  
Ale k vlastnímu závodu. Po částečném uvolnění opatření s ohledem 
na pandemii Covid 19, se na střelnici sešlo 63 střelců, kteří se utkali 
ve dvou kolech a finále pro šest nejlepších střelců po základním 
závodě. Přijeli střelci z celého okolí, ale i z daleka. Většina střelců je 
věrná tomuto závodu a do Sudoměře se rádi vrací a střelnici dobře 
znají. Každý rok, ale můžeme pozorovat nové tváře. Muže, ženy  
i střelecký dorost. Letos byly pouze tři zástupkyně něžného pohlaví. 
Závod dokončily v pořadí Krebsová Helena, Váchová Šárka a Pýcho-
vá Eliška. 
Ve středu a v pátek byla myslivecká brigáda. Každoročně myslivci 
hřiště posečou, vyčistí a především odstraní zbytky po pálení čaro-
dějnic. Následuje instalace vrhaček, postavení stanů pro přihlížející 
a poslední kosmetické úpravy. Pak padne pár testovacích ran.  
Závodit se začínalo za krásného počasí v sobotu v 8 hod ráno  
a slavnost zahájili ředitel soutěže a hlavní rozhodčí v jedné osobě 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Jíra ml. ze Sudoměře, rozhodčí Mgr.Helena Krebsová a zástupci 
Mysliveckého spolku Hrádek Katusice MVDr. Jiří Dvořák, obce Su-
doměř Ing. Jiří Šturma.  První terč vyletěl v 8,15 hod a střílelo se  
na 15 terčů ve dvou kolech. Po té, přibližně v 15 hod následovaly 
rozstřely nejúspěšnějších se stejným počtem bodů a pak finálové 
kolo.  
Vítězem závodu se stal Flodrman Petr z MS Větrák Vrátno 
s nástřelem 28 bodů v základních dvou kolech a 12 bodů ve finále. 
Následovali Kopecký Václav (26+13), Ladra Jiří (27+12), Jírový Jiří 
(26+12), Ulman Jaroslav 27, Klacek Josef 26.  Pro zajímavost Jarda 
Ulman z Katusic měl první tzv. plný nástřel 15 zásahů z 15 terčů, ale 
ve finále nervově nevydržel.  
Mezi střelce se rozdělilo téměř 70 cen, nikdo neodešel s holýma 
rukama. Střelci na prvních třech místech si mimo pohárů odnesli  
i velmi hodnotné ceny.  Oceněni byli i nejmladší a nejstarší střelec  
a i ten, kdo skončil poslední. Ceny věnovali místní firmy i jednotlivci. 
Generálním sponzorem byl pan Jiří Kadleček, hlavním sponzorem 
bylo truhlářství Bílek. Ceny věnovaly i obce Katusice a Sudoměř.  
V areálu bylo postaveno několik stanů a o pohoštění se postarala 
paní Pavlína Jírová, která velela celému kiosku a stolu na mytí rukou 
s dezinfekcí.  V rohu střeliště byla střelnice pro děti, které střílely ze 
vzduchovek na oblíbeného plechového potkana, ale i na klasické 
terče. Střílelo se i z luku na pevný terč. Pro děti zde byly zorganizo-
vány i různé hry podporující manuální zručnost a hlavně soutěži-
vost. Každé z dětí si odnášelo sladkou odměnu. 
Nezbývá než pogratulovat a poděkovat organizátorům za mnoho 
hodin práce, aby se akce povedla.  Přítomným fandícím divákům  
a fanouškům, že si našli čas a chuť zúčastnit se. Již nyní se těšíme  
na další ročník v roce 2022, kdy načneme další čtyřicítku. 

SDH KATUSICE 
 
 

TJ SOKOL KATUSICE 
 
 Fotbalová sezona 2020/2021 byla oficiálně od ČMFS anulována. V areálu hřiště probíhá běžná údržba a opravy. Po rozvolnění COVID19 

začala začátkem června po několika měsících nicnedělání příprava hráčů na venkovním hřišti. Někteří tréninkové dávky po tak dlouhé době 
zvládají lépe, někteří hůř. Nová sezona 2021/2022 začne na přelomu srpna a září. V srpnu proběhnou před soutěží přípravné zápasy  
na domácím i venkovních hřištích. U mužstva dospělých proběhla změna na postu hlavního trenéra, tak snad to přinese pozitivní výsledky. 
Cyklistický výšlap, který se vždy konal začátkem června se v letošním roce konat nebude. Z důvodu COVIDU19 neproběhla žádná příprava  
a nyní už nebyl nalezen vhodný termín. 
 

Václav Hybš 
Předseda TJ SOKOL Katusice, spolek 

 

40. ROČNÍK BROKOVÉ STŘELBY NA ASFALTOVÉ TERČE V SUDOMĚŘI 
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Vážení a milí čtenáři, 
zdravíme Vás z mateřské školy a doufáme, že prožíváte příjemné 
letní dny. My jsme mohli v mateřské škole díky zlepšené epidemio-
logické situaci strávit s dětmi v posledních dvou měsících spoustu 
pěkných dnů a týdnů, za což jsme velmi rádi. Poté, co byly mateřské 
školy z nařízení vlády od 1. 3. 2021 uzavřeny, nás opět při sledování 
situace mrazilo v zádech. Pro děti v povinném předškolním roce 
jsme začali připravovat vzdělávání distanční formou. Ostatní děti  
se mohly také zapojit do činností a her, které jsme pro ně vymýšleli. 
Mnozí doma se svými rodiči tvořili, učili se, poznávali a zasílali nám 
krásné výtvarné práce, se kterými jsme mohli vyzdobit i vitrínu  
na návsi a snad trochu potěšit i některé z Vás. 

 
12. 4. 2021 mohla být mateřská škola otevřena pro děti v povinném 
předškolním roce a 3. 5. konečně i pro děti ostatní, samozřejmě  
za přísných hygienických pravidel. Všechny děti přišly natěšené  
na své kamarády a paní učitelky. Bylo to krásné setkání, i my dospě-
láci jsme se na děti velmi těšili. 

 
Život ve školce v měsících květnu a červnu byl naplněn krásnými 
zážitky a mnohým poznáním. Připravili jsme pro děti spoustu pěk-
ných prožitků a projektových dnů. Při jednom z nich se děti sezna-
movaly se zdravotní prevencí. Dozvěděly se, jak pomoci druhému 
při omdlení, různých poraněních apod.  Mnohé úkony si samy 
vyzkoušely a v neposlední řadě popřemýšlely o bezpečném chování 
doma i v přírodě. Dalším projektovým dnem s panem hajným se 
děti blíže seznámily nejen s tímto povoláním, ale také se dozvěděly 
spoustu zajímavostí o lese a jeho obyvatelích. Se šikovným panem 

 

včelařem jsme se v dalších dnech blíže seznamovali se včelím spole-
čenstvím a s činností včelařů. Zjistili jsme, jak vzniká med, co je  
to vosk, koho najdeme ve včelím úlu, jak vypadá a spoustu dalších 
zajímavostí. Vše bylo protknuto praktickými ukázkami. Při dnech 
zaměřených na bezpečnost pohybu na silnici si děti vyzkoušely 
situace, do kterých se mohou dostat, procvičily si znalost doprav-
ních značek a uvědomily nutnost ochrany hlavy při jízdě na kole  
či koloběžce. 

 
Trochu jiné bylo letošní loučení s předškoláky. Již tradiční výlet 
vlakem byl kvůli současné situaci nahrazen výletem pěším, ale nijak 
mu to neubralo na zajímavosti a kráse. Děti putovaly za pokladem 
podle mapy, kterou jim přichystal jejich kamarád medvídek. Cestou 
plnily řadu medvědích úkolů, kterými prokázaly vyspělost a šikov-
nost. Cesta vedla okolní krásnou krajinou, kde jsme objevili spoustu 
zajímavých přírodních krás a kouzelných míst. Doufáme, že dětem 
přinesl mnoho pěkných zážitků, na které budou rádi vzpomínat.  

 
S radostí vzpomínat snad budou i na slavnostní pasování na školáky, 
které proběhlo následující den za přítomnosti paní místostarostky. 
Děti byly slavnostně představeny a pasovány za bouřlivého potles-
ku všech ostatních dětí a dospěláků. Všichni jsme jim popřáli mno-
ho zdaru, úspěchů a hlavně radost z učení. Snad se jim bude  
ve škole dařit a učení je bude bavit. Na závěr jsme si všichni zazpíva-
li jednu z nejkrásnějších a nejpravdivějších písní pana Svěráka  
a Uhlíře: Není nutno, se kterou se tentokráte i s Vámi rozloučíme. 
 
Není nutno (Z. Svěrák, J. Uhlíř) 
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
Chceš-li trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 
nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 
Nemít prachy – NEVADÍ. 
Nemít srdce – VADÍ. 
Zažít krachy – NEVADÍ. 
Zažít nudu – VADÍ. 
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
 
Přejeme Vám krásné letní dny plné radostí a her, protože: Kdo si 
hraje, nezlobí, ale UČÍ SE!  
Za celý kolektiv Mateřské školy Katusice pevné zdraví a slunce 
nejen nad hlavou přeje Helena Kučerová 

MŠ KATUSICE 
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Konečně nastalo období, kdy můžeme chodit do školy. Hurá!!! 
Rozzářené oči dětí i učitelů bylo v naší škole možno vidět od 12.4., 
kdy nám byla povolena přítomnost ve škole na rotační výuku pre-
zenční formou. Poté od 24.5. byla povolena přítomnost všech žáků 
na prezenční výuce. 
Proč jen rozzářené oči? Prezenční výuka byla povolena za podmínek 
testování všech přítomných antigenními testy a nošení roušky či 
respirátoru během celé výuky a následně i ve družině. Na ústa nám 
tudíž nebylo vidět. Nicméně nadšení nás všech, že se konečně 
můžeme vrátit do školy bylo zřejmé a moc hezky se od našich žáků 
poslouchalo, jak jsou šťastni, že mohou chodit do školy.  

 
Musím všechny žáky pochválit, protože do školy docházeli 
s nadšením a to jim vydrželo až do konce školního roku, i když práce 
bylo hodně až do posledních chvil. 
 
I když méně než ostatní roky, ale zorganizovali jsme i výlety a spaní 
ve škole. Organizace těchto akcí byla oproti jiným letům také jiná  
a z bezpečnostních důvodů spala ve škole vždy jen jedna třída. 
Na výlety jsme vyrazili do ZOO Liberec, opět po menší skupinách, IQ 
Pakru Liberec a 4. ročník vyrazil na cyklistický výlet na Vrch Bělou. 

 
Všechny ročníky jsme si také užily jeden pěší výlet po našem okolí - 
protože všude dobře, doma nejlépe. 
 
Protože se opět nemohl konat Zápis do 1. ročníku prezenčně  
a proběhl distanční formou - podáním Žádosti o přijetí, konala se po 
rozvolnění proti covidových opatření 10.6. schůzka  
 
 

 
s budoucími prvňáky a jejich rodiči. Na tomto setkání proběhl mini 
zápis - drobné plnění úkolů dětmi a rodiče dostali důležité informa-
ce před nástupem svého dítěte do školy. Také si všichni prohlédli 
naši školu a po tříhodinovém setkání jsme všichni opouštěli školu 
spokojeni a děti se prý již moc těší na září. Do 1. ročníku 2021-2022 
bylo přijato 15 dětí. 

 
Další důležitá událost čeká naše nejstarší (5. ročník), kteří naši školu 
opouští a většina žáků nastoupí na 1. ZŠ Mladá Boleslav, se kterou 
naše obec uzavřela smlouvu o přebírání žáků na druhý stupeň  
a tudíž se již nemusíme obávat, že by pro naše žáky nebylo 
v boleslavské škole místo. Z 19 žáků, kteří úspěšně ukončili studium 
na naší škole, dvě žákyně postupují na gymnázium a ostatní dále 
jako jedna třída na 1. ZŠ.  
Pro páťáky a jejich rodiče byla 27.5. uspořádána  informační schůz-
ka na 1. ZŠ. Žáci a rodiče se setkali s vedením školy a novou třídní 
paní učitelkou. Proběhla prohlídka školy a již po hodině se naši žáci 
ve své budoucí škole cítili velmi dobře a bez studu navázali kontakt 
se svou třídní paní učitelkou. Jak vedení naší i 1. ZŠ, tak třídní paní 
učitelky, současná i budoucí, navázaly úzkou spolupráci, ve které 
budou pokračovat i v dalších letech. 
 
Prázdniny začaly a my přejeme všem hodně zdraví, kvalitní odpoči-
nek a od září nástup do školy bez omezení. 
 
S přáním krásných letních dnů -  žáci a pedagogové Základní školy 
Katusice. 
 

Mgr. Helena Krebsová - ředitelka školy 

JARO  - LÉTO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KATUSICE 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 19. června byly v obřadní síni Obecního úřadu v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, slavnostně 
přivítány tyto děti: 
 
3/2020 Tobias Hybš   
4/2020 Leontýna Vidnerová   
4/2020 Evelína Hybšová   
6/2020 Dominik Pařík   
7/2020 Lucie Růžková   
7/2020 Tobiáš Soustružník   
8/2020 Jiří Šafařík 
8/2020 Jakub Kvajsar 
9/2020 Vratislav Šindelář 
12/2020 Barbora Bartáková 
2/2021 Karolína Švandová 
2/2021 Štěpánka Gálová 
3/2021 Kryštof Šálek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM JUBILANTŮ 
Duben 2021 
Folprechtová Miloslava 87 let 
Kuntošová Anna  80 let 
Martincová Marie  80 let 
 
Květen 2021 
Martinec Jan  82 let 
Deszö Jozef  75 let 
 
Červen 2021 
Jíra Josef   91 let 
Janda Jan   89 let 
Pazderník Václav  87 let 
Kollár Štefan  84 let 
Niko Ján   81 let 
Štencová Jana  80 let 
Heřmanová Jana  75 let 
 

Červenec 2021 
Halouska Stanislav  81 let 
Nedvědová Alena  70 let 
Diviš Jaroslav  70 let 
 
Srpen 2021 
Humlová Marie  87 let 
Chovanová Helena  84 let 
Kormošová Helena  83 let 
Holeček Bohumil  81 let 
Ulmon Bohuslav  70 let 
Valešová Hana  70 let 
 
Září 2021 
Olšáková Marie  75 let 
Malhous Jan  70 let 
Červená Marcela  70 let 
 

NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI 
2/2021 Dobaiová Adéla 
3/2021 Šálek Kryštof 
5/2021 Měšťanová Markéta 
5/2021 Šimůnek Valdemar 
6/2021 Jírová Marie 
8/2021 Tošovská Ester 
 
 
Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI 
3/2021 Kurucz Ladislav 
3/2021 Polívková Věra 
3/2021 Kormoš Miroslav

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 19. června byly v obřadní síni Obecního úřadu v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, slavnostně 
přivítány tyto děti: 
 
3/2020 Tobias Hybš   
4/2020 Leontýna Vidnerová   
4/2020 Evelína Hybšová   
6/2020 Dominik Pařík   
7/2020 Lucie Růžková   
7/2020 Tobiáš Soustružník   
8/2020 Jiří Šafařík 
8/2020 Jakub Kvajsar 
9/2020 Vratislav Šindelář 
12/2020 Barbora Bartáková 
2/2021 Karolína Švandová 
2/2021 Štěpánka Gálová 
3/2021 Kryštof Šálek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 

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

Kamenná svatba 
Před 65 lety dne 07.07.1956 tehdy na MNV v Katusicích řekli své ANO 
pan Jiří Harák a paní Jiřina Šubrtová. Svoje výročí Kamenné svatby si 
připomněli dne 26.06.2021 opět na Obecním úřadu v Katusicích, kde 
symbolicky vše potvrdili do obecní kroniky. Na obecním úřadě byli mile 
přivítáni a mile překvapeni. Zde byl uskutečněn symbolický obřad a byl 
jim předán pamětní oddací list i s dárkem, který jim bude připomínat 
toto místo a tento významný den. Tímto bychom chtěli poděkovat 
místostarostce paní Bc. Marii Flodrmanové a matrikářce paní Janě 
Čubanové. Tento obřad byl pro naše rodiče velice dojemný a nezapo-
menutelný.  

S poděkováním Jiří a Iva Harákovi 
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Červnové večerní (TAJENKA) - ryb a raků nadělení 

 

1 - nemluvení pravdy 

2 - Vlašský 

3 - Důlky 

4 - obyvatel Španělska 

5 - synova manželka 

6 - dopis 
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Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Katusicích. 
 
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zasílejte 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 
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