
Stavba kanalizace na Valovicích – největší 
akce letošního roku, která řešila připojení domů 
a budoucích novostaveb v horní části obce, kte-
ré se dosud neměly možnost připojit na místní 
čistírnu odpadních vod, jejíž kapacitu jsme v loň-
ském roce navýšili z 50 ekvivalentních obyvatel 
na 100. Provoz čistírny a kanalizace zajišťuje fir-
ma VAK a.s. Mladá Boleslav. 
Na zbudování kanalizace jsme žádali o dotaci 
Středočeský kraj, ale dotace nám nebyla přidě-
lena. 
Oprava vrat k místnímu hřbitovu – v březnu se 
vrátila na hřbitov po delší opravě vrata, spodní 
výplně jsou nově vyrobené, zbývající část prošla 
rekonstrukcí .
Oprava vjezdu na hřbitov – mezi vraty do hřbi-
tova byla propadlá dlažba a stále se zde držela 
voda, zvlášť v zimě nebezpečná. Stará dlažba 
byla odstraněna a nahrazena novou. Vrata byla 
opatřena novou vzpěrou.
Chodník v mateřské školce – k budově nové 
MŠ byl zbudován nový chodník ze zámkové 
dlažby, který nahradil nerovný betonový povrch. 
Zaměstnanci zhotovitelské firmy na chodníku 
sestavili, pro radost dětem, z červené a okrové  
dlažby obraz autíčka a skákacího panáka. 
To se to ráno jede a skáče do školky. 
Oprava střechy na základní škole – spočívala 
ve výměně plechové části na přístavbě ZŠ. Větší 
část krytiny na budově ZŠ byla vyměněna v loň-
ském roce.
Oprava střechy na hasičské zbrojnici – opra-
va celé lepenkové střechy na staré budově gará-

ží, včetně atiky a dřevěného podbití.
Oprava štítu na hasičské zbrojnici – ze sever-
ní strany byla odpadlá a odfouklá omítka, která 
byla obnovena a opatřena novou fasádou.  
Chodník k mateřské škole – původní chodník 
do mateřské školy za hasičárnou vedl po soukro-
mém pozemku, který chtěl vlastník použít jako 
přístupovou cestu k vlastnímu pozemku, proto 
obec vykoupila jiný pozemek a na něm zbudo-
vala chodník nový včetně veřejného osvětlení. 
Tak zastupitelstvo obce vyřešilo bezpečný pří-
stup do mateřské školy, protože chodník oko-
lo staré benzinky je příliš úzký a pro děti, které  
do školky vedeme, nebo jdou na procházku, pří-
liš nebezpečný. 

Informační tabule – obec ve spolupráci s or-
ganizací Český svaz ochránců přírody Opočeň 
obnovila turistickou informační tabuli v parku. 
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Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám tímto představili Katusický zpravodaj,  
ve kterém bychom Vás rádi čtvrtletně informovali o nejnovějším dění v našich obcích. V tom-
to prvním čísle jsme se alespoň zhruba pokusili shrnout rok 2012, představili činnost mateř-
ské a základní školy a vybrali podle nás nejdůležitější informace, které by Vás mohly zajímat.  
Budeme vděčni za veškeré Vaše připomínky a podněty, které nám umožní příští čísla přizpů-
sobit Vašim potřebám a přáním.

číslo - 0. prosinec 2012

Chodník k mateřské škole

OpraVy a InVestIční aKCe V rOCe 2012



Musíme doufat, že se zase nezalíbí vandalům  
a neponičí ji. 
Oprava vozu LIAZ – obec dala opravit a zmo-
dernizovat zásahové vozidlo pro výjezdovou 
jednotku JPO III. Na opravu přispěl Středočeský 
kraj dotací ve výši 500.000,-- Kč.    
Oprava komunikací - v Polní ulici byl obnoven 
povrch komunikací od bytovek směrem k ben-
zinové pumpě a vjezdy mezi okály. Opraveno 
bylo parkoviště před školou, vjezd za hasičskou 
zbrojnicí, dva kanály a jeden vjezd v Polní ulici, 
jeden kanál v Mšenské ulici. 

V Bělské ulici jsme několik let řešili s vlastníkem 
komunikace, Středočeským krajem, prostřednic-
tvím správce komunikací, Správou silnic Mni-
chovo Hradiště, stavbu chodníku. Stav zde byl 
opravdu neutěšený, v krajnici komunikace byl 
hluboký kamenný kanál povrchové kanalizace, 
do kterého se nedalo ustoupit, ani zajet kočár-
kem před sílícím silničním provozem. Stavba 
chodníku nám nebyla povolena z důvodu úzké 
komunikace. Jediný způsob, jak zlepšit součas-
nou situaci, byl návrh správce komunikací, opra-
vit krajnici komunikace protažením asfaltového 
povrchu přes stávající povrchový kanál. Tak 
vznikl schůdný prostor pro ustoupení z frekven-
tované vozovky. Nechť sami obyvatelé této části 
obce posoudí, jak se oprava povedla a jak se jim 
zde chodí nyní. 
Obroušeným recyklátem z Polní ulice jsme vy-
spravili komunikaci k bytovému domu ve Spika-
lích a zároveň zde obnovili chodník. 
přeložka chodníků – letos jsme pokračovali 
překládkou chodníku od náměstí kolem kulturní-
ho domu a chodníku k nádraží. 
Malování obecního úřadu – v letních měsících 
jsme přistoupili k vymalování všech zdravotních 
ordinací v budově OÚ a k vymalování úřadovny 
Obecního úřadu Katusice. 

přístřešek nad plakátovací plochou – větrem 
a časem silně poškozený přístřešek si zasloužil 
obnovit, zároveň byla očištěna a natřena plaká-
tovací plocha.
Kanalizační přípojka do základní školy – 
vzhledem k navýšenému počtu žáků v základní 
škole rozhodlo zastupitelstvo obec o obnovení 
jídelny v prostorách školy (dosud se jídlo vydá-
valo v mateřské škole). Z tohoto důvodu bylo tře-
ba odkanalizovat přístavbu školy, kde je zřízena 
školní jídelna. 
Dopravní značení – zastupitelstvo obce od-
souhlasilo z důvodů bezpečnosti našich občanů 
ošetřit určité úseky komunikací v obci, např. in-
stalovat zrcadlo na výjezdu ze školky a značku 
zákaz zastavení u prodejny COOP v jednom 
směru.
Oprava zvoničky trnová – interiér zvoničky byl 
opraven, vymalován a vybaven posezením (dva 
stoly, čtyři lavice) 
Osvětlení na návsi – na návsi v Katusicích bylo 
instalováno devět nových lamp. Zastupitelstvo 
se rozhodlo pro typ lamp, které zde na návsi  
stály v časech minulých, jak je možné vidět jen 
na starých fotografiích.
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Oprava komunikace v Polní ulici

Přeložka chodníků v obci
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Úpravy na nádraží – Vzhledem k stále narůs-
tajícímu vandalismu musí obec vynakládat stá-
le vyšší finanční prostředky na údržbu a opra-
vy obecního majetku, ale nejen jeho, chceme-li  
v naší obci žít kulturně. Proto zastupitelstvo 
schválilo i běžnou údržbu na budově nádraží. 
Zaměstnané sezónní brigádnice nově natřely 
pospreyované dveře a sloupy na nádraží, znovu 
natřely okopané zdi, které byly vymalovány vloni 

firmou pověřenou Českými drahami. 
Ústředí Českých drah s povděkem přijalo pomoc 
obce s údržbou nádraží. Projevený skutečný 
zájem obce a našich občanů o nádraží, přiměl 
vedení drah k tolik urgované údržbě a konečně 
dalo posekat a uklidit přilehlé prostory nádraží. 
Dále nás potěšilo ujištění, že se počítá s celko-
vou rekonstrukcí nádraží v příštích letech.

- Obecní úřad oznamuje úpravu úředních hodin 
každou středu od 1.12. 2012:
středa 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00 
(prodloužení o jednu hodinu)

- Výdej nových občanských průkazů provádí  
od 1.1.2012 pouze magistrát města Mladá  
Boleslav.

- Obec podepsala smlouvu na provozování ka-
nalizace a čistírny odpadních vod v Katusicích  
a na Valovicích s firmou VAK a.s. Mladá  
Boleslav.

- Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, která vstoupila v účinnost 
dnem 1.7.2012, zákon č. 174/2012 Sb., může 
stanovit obec výši poplatku až 1.000,-- Kč za po-
platníka. 

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b 
odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích 
stanovená horní hranicí 250,-- Kč za osobu  
a kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec li-
bovolně dle svého uvážení (představuje náklady  
na tříděný odpad)
b) částkou stanovenou dle § 10b odst. 4 písm. 
b) zákona o místních poplatcích na základě sku-
tečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu. Obec musí v obecně závazné vyhlášce 
provést rozúčtování nákladů na osobu. Výše této 
složky nesmí přesáhnout limit 750,-- Kč. 
 Skutečné náklady na likvidaci odpadu  
v roce 2011 na osobu a stavbu činily 783,-- Kč.
Z toho náklady na tříděný odpad 111,-- Kč  
na osobu a rok a na netříděný odpad (popel-
nice a velkoobjemové kontejnery) v roce 2011 

na osobu a stavbu pro individuální rekreaci činí 
672,-- Kč.
 Zastupitelstvo obce Katusice rozhodlo, že 
nevyužije možnosti účtovat plnou výši za likvi-
daci odpadů, ale navýší poplatek ze 460,-- Kč  
na 500,-- Kč.
A to tak, že ve složce a) bude 0,- Kč  
(což znamená, že likvidaci tříděného odpadu 
plně hradí obec) 
a ve složce b) bude 500,-- Kč 
(což znamená, že obec na likvidaci netříděného 
odpadu přispívá na osobu 172,-- Kč)

 1) sazba poplatku za komunální odpad 
pro rok 2012 činí pro: 
a. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 
500,-- Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upra-
vujícího pobyt cizinců na území České republi-
ky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt  
na dobu delší než 90 dnů 500,-- Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývá na území České republiky přechodně  
po dobu delší 3 měsíců 500,-- Kč 
D. fyzickou osobu, které byla udělena meziná-
rodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravující-
ho dočasnou ochranu cizinců 500.-- Kč 
 2) sazba poplatku za komunální odpad 
činí ročně pro:
a. 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 
B. 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

InfOrMaCe prO spOluOBčany

hhh



- Po dlouhé době byly v naší obci pořádány tři 
plesy. Již tradiční hasičský ples doplnil ples TJ 
SOKOL Katusice a maškarní ples mateřské ško-
ly. Plesy se setkaly s úspěchem, což potvrdila 
hojná účast občanů. 
Je chvályhodné, že se najdou ochotní spoluob-
čané, kteří nelitují svůj volný čas obětovat nám 
všem a připravit pro nás tyto kulturní akce. Patří 
jim i poděkování za obnovení tradic v naší obci.
  

-  
V dubnu proběhlo v kulturním domě v Katusicích 
posezení s důchodci. Svým vystoupením nás 
potěšily děti z mateřské a základní školy, děti 
předvedly módní přehlídku historických kostý-
mů a k tanci a poslechu nám zahráli pan Václav  
Ginzl a Petr Ritschel. 

- 30. dubna jsme se sešli na dětském hřišti  
na náměstí, abychom vztyčili májku a poté  

v lampiónovém průvodu doprovodili čarodějnice 
na hranici.
Průvod končil, jak již po několik let na polním  
letišti, kde jsme pod dozorem našich hasičů páli-
li „Čarodějnice“. Děti si opekly vuřty, posilnily se  
a pak se proletěly na košťatech.
 

 

- 4. pochod „Poznávej svou obec“ se uskuteč-
nil v sobotu 12.5. 2012 pod názvem „Naše obec  
a Eduard Štorch“. 
Tentokrát jsme společně odjeli vlakem z Ka-
tusic do Trnové, kde nás v opravené zvoničce 
čekalo pohoštění a výstava suchých vazeb paní  
Císařové. Posíleni výbornými koláči a kafíčkem 
jsme, za doprovodu autorky této výletní trasy 
paní Věry Štencové (zastupitelky), pokračovali  
v pochodu do další části naší obce, do Doubravi-
ce. I když značně foukalo a na hlavu jsme vázali 

- COMPAG, Mladá Boleslav – informace pro  
občany 
Pro rok 2013 a další roky firma navrhla nový 
způsob označení nádob pro svoz směsného 
komunálního odpadu příslušných k jednotlivým 
nemovitostem. Tento způsob označování nádob 
ujednotí místo, kam budou každoročně nálepky 
nalepovány. Tím se odstraní pochybnosti, kam 
nálepku nalepit a při svozu bude obsluha svozo-
vého vozidla vědět, kam se má podívat, aby ově-
řila, zda je vylepena příslušná nálepka či nikoli. 
Zavedením tohoto nového systému zpomalí fir-
ma růst nákladů na nákup každoročních nále-
pek. 

Matrice pro vylepování ročních nálepek bude 
vylepena v horní části levého boku nádoby při 
pohledu na nádobu zepředu, odkud se otvírá. 
Roční nálepky nalepujte do volných polí matrice 
od levé strany. 
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Umístění a vzhled nových nálepek Compag

Maškarní ples

Posezení s důchodci

Kultura a VOlný čas V rOCe 2012
hhh



i šátky, cesta byla příjemná, však ji zvládly i malé 
děti. 
V Doubravici jsme ve zvoničce měli připrave-
né pití, prohlédli jsme si obec a po té, co se  
k nám přidali obyvatelé Doubravice, pokračujeme  
do Lobče. 

 

V muzeu Eduarda Štorcha nás přivítal starosta 
obce Ing. Jaromír Šimonek a paní Jana Vejvo-
dová, která nás muzeem provedla. Když jsme 
vyslechli poutavé vyprávění o době kamenné  
a lovcích mamutů, odebrali jsme se na místní 
hřbitov, kde jsme vyhledali hrob Eduarda Štor-

cha. Tím končí naučná část dnešního výletu  
a jdeme do restaurace. Překvapilo nás, jak byla 
malá hospůdka na nás připravena a jak jsme 
se dobře najedli. No, dlouho sedět nemůžeme, 
vztyk a jdeme do Vrátna na vlak. Končí 4. pozná-
vací výlet, účast byla hojná a těším se na další 
příjemné shledání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- V sobotu 2. června pořádal obecní úřad oslavu 
Mezinárodního dne dětí, aneb Putování s lesním 
skřítkem Bezvelíkem. Odpoledne plné soutěží  
a zábav proběhlo v okolí vodárny na Bezvelu.
Po splnění úkolů děti dostaly diplom, čokoládo-
vou medaili a odpoledne zakončily opékáním 
vuřtů. 

- TJ Sokol Katusice ve spolupráci s obecním 
úřadem uspořádala v sobotu 8.září oslavy  
100. výročí od založení SOKOLA v Katusicích. 
Oslavy probíhaly po celý den na hřišti v Ka-
tusicích. Ráno byl den odstartován turnajem  

v nohejbale a následoval tenis, volejbal. Záro-
veň v osm hodin byla otevřena výstava fotografií  
a sokolského oblečení. Materiály dodal, za při-
spění pana Jana Folprechta, bývalého trenéra, 
pan Václav Kuntoš, který i po celou dobu výsta-
vy podával komentář našim hostům. S instalací  
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Zvonička v Trnové

Zastavení v Doubravici

A rychle dál

Před muzeem v Lobči

Oficiální zahájení oslav



- 2. prosince 2012 o první adventní neděli Vás 
přivítáme již potřetí na vánočním jarmarku a roz-
svícení vánočního stromu. 
Někteří obyvatelé naší a přilehlých obcí se po-
starají o tradiční stánkový prodej, jiní zajistí kul-
turní vystoupení, postarají se nám o občerstve-
ní, děti nám rozsvítí vánoční strom a my všichni 
zbývající si pěkně užijeme nedělní odpoledne 
v duchu starých tradic. Doufáme, že nám bude 
všem společně dobře a podaří se nám vytvořit  
atmosféru pokojného předvánočního času.
v neděli 2. prosince 2012 od 15,30 hodin  
na náměstí v Katusicích

 

výstavy mu pomohla kulturní komise. Výstava 
měla veliký ohlas a potěšila mnohé rodáky. 
V devět hodin začalo sportovní dopoledne pro 
děti. V četných soutěžích si děti poměřily svou 
rychlost, sílu i dobrou mušku. 
Ve 14,00 hodin proběhlo oficiální zahájení 
oslav. Paní starostka přivítala všechny přítom-
né a hosty, mezi něž patřil pan Ota Štecha z Lín 
v sokolském kroji, pan senátor PhDr. Jaromír  
Jermář, pan Bohumil Rozenkranz starosta  
Sokola Mladá Boleslav, pan Jiří Lhoťan náčelník  
TJ Sokol Benátky nad Jizerou, pan JUDr. Karel  
Longaver. Pan Václav Kuntoš pronesl projev  
o vzniku a činnosti katusického Sokola. Pan 
Václav Hybš, předseda TJ Sokol Katusice, po-
děkoval všem, kteří se na organizování oslav 
podíleli. 
Po zahájení nás svým vystoupením potěšila 
děvčata ze skupiny „Fitnes aerobic Junior“, která 
mezi nás přivedla Bára Skramuská a se skupi-
nou předvedla svižnou, velice líbivou sestavu. 
Z Benátek nad Jizerou a z Mladé Boleslavi mezi 
nás přišli sokolové, kteří se zúčastnili letošního 

XV. všesokolského sletu v Praze a předvedli nám 
skladby věrné gardy, dorostenek a žen. 
Jejich vystoupení sklidilo po zásluze velký po-
tlesk.
Odpoledne se odehrál fotbalový zápas Staré 
gardy a o jeho přestávce nám zacvičili naše děti 
a rodiče pod vedením paní Vlaďky Paulusové, 
která se již dlouhá léta stará o fyzickou zdatnost 
a zdraví našich žen a dětí. 

Oslavy byly zakončeny vyhlášením výsledků 
všech turnajů a pozváním k večernímu posezení 
při hudbě a tanci. 
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili pří-
prav a samotné realizace oslav, návštěvnost 
byla veliká a ohlasy na oslavy kladné. Zvláštní 
poděkování patří panu Václavu Kuntošovi, neboť 
on přišel s myšlenkou oslavy uspořádat, také do-
dal takřka veškerý materiál na výstavu a pomohl  
s pozváním milých hostů.

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnou 
ve fotogalerii na stránkách obce. 
www.obec-katusice.cz  
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Vyhlášení výsledků turnajů

Vyhlášení výsledků turnajů

Vánoční jarmark

a na CO se Můžete těšIt ještě V rOCe 2012?
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Naši mateřskou školu navštěvuje 60 dětí z naší 
i z okolních obcí. V letošním roce přišlo k zápisu 
do naší školy 34 dětí, z nich bylo přijato 15 dětí, 
1 dítě dostalo odklad školní docházky. Děti jsou 
rozděleny do třech tříd: Sluníčkové, Kytičkové  
a Duhové.
Všechny děti si vzájemně pomáhají a vzdělávají 
se dle Rámcového školního programu pro před-
školní vzdělávání s názvem „Putování se sluníč-

kem“, který je realizován s vhodnými moderními 
didaktickými pomůckami a pedagogickými po-
stupy. Že děti práce baví, je vidět na jejich zápa-
lu pro práci. Získanými dovednostmi obšťastňují 
rodiče i veřejnost. 
 

- 15. prosince 2012 v sobotu Vás srdečně zveme 
na „Adventní zpívání“ do kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Katusicích. 
V 17,00 hodin před kostelem nás uvítá živý bet-
lém v podání dětí ze základní školy.
Dámský klub nás zahřeje čajem a svařeným ví-
nem. A k této vánoční pohodě nám zazpívá ama-
térský pěvecký sbor z Valovic, který nás příjemně 
překvapil svým milým vystoupením již v loňském 
roce. A co je na tomto sboru pozoruhodné? Že 
takřka z každého valovického stavení je někdo 
členem tohoto sboru.
V 17,30 hodin začne v kostele koncert sboru  
CARILLON z Bělé pod Bezdězem. 
v sobotu 15. prosince 2012 od 17,00 hodin 
před kostelem v Katusicích

- 6. prosince 2012 od 17,00 hodin – Mikulášská 
besídka ZŠ Katusice v kulturním domě 

- 6. prosince 2012 ve čtvrtek od 12,00 do 15,00 
začíná sbírka použitého oblečení, povlečení, 
dek, nádobí a hraček Občanského sdružení  
Diakonie Broumov a pokračuje v pátek 7. prosin-
ce od 7,00 do 15,00. 
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Živý betlém

Čarodějnice

a pOzVání prO rOK 2013 
12. ledna – Hasičský ples 
2. února – 14,00 Dětské maškarní MŠ Katusice
                  20,00 Maškarní ples MŠ Katusice 
22. února – Sportovní ples

MateŘsKá šKOla 

Čertovský den

hhh



V tomto roce popřály štěstí a zdraví tříkrálo-
vým průvodem nejdříve lidem v naší obci,  
a potom i pacientům v LDN v Mladé Boleslavi. 
Nezapomněly ani na zvěř v lese a dovezly jim 
nasbírané kaštany a sklizenou mrkev. Na jaře 
se rozveselily při maškarním plese v mateřské 
škole, ale i na sále KD v Katusicích při 
„Sněhulákovém maškarním plese“, který pořádal 

celý kolektiv mateřské školy odpoledne pro děti 
a večer pro dospělé. O velikonočních svátcích  
děti z tanečního kroužku potěšily seniory 
v LDN v Mladé Boleslavi a v Domově důchodců  
ve Mšeně, Dolním Cetně a posléze v KD 
v Katusicích při posezení se seniory z našich 
obcí. 
Před večerní „Filipojakubskou nocí“ si zařádily 
během dne při čarodějném průvodu lesem a obcí  
a večer při lampionovém průvodu.
 

Rodiče s dětmi z tanečního kroužku prožili hezký 
víkend v Máchově kraji.
Děti vždy potěší ukázky výcviku dravců a sovi-
ček i pravidelné návštěvy divadel „Koloběžka“  

a „Piky, piky“ během celého roku. Děti dobře 
zvládly turistické výlety na „Sudoměřskou vodní 
nádrž“ do Obce Sudoměř i Skalsko. Na celoden-
ní výlet jsme jeli autobusem na zámek v Mnicho-
vě Hradišti s připraveným programem. 
Dětský den prožily děti soutěživě jak v mateř-
ské škole, tak při akci pořádané obcí, s názvem  

 

„ Putování za skřítkem“, kterou pomáhal realizo-
vat kolektiv mateřské školy.
Na konci školního roku děti potěšily každého, 
kdo si udělal čas a přišel se podívat na Školní  
akademii, kde děti tančily, cvičily, hrály pohádku  Vystoupení divadla Koloběžka

Maškarní ples

Školní výlet Sudoměř

Tři králové

Vánoční besídka

- 8 -

Taneční vystoupení v Domově důchodů v Mnichově Hradišti 



S rokem 2012 v naší škole můžeme být spo-
kojeni. Oproti roku 2011 stoupl počet žáků z 39  
na letošních 52. Pedagogický sbor školy byl obo-
hacen o dvě pedagogické pracovnice a z dvoj-
třídní školy jsme se stali trojtřídní s pěti postup-
nými ročníky. 
V tomto počtu žáků vyučujeme hlavní předmě-
ty v každém ročníku samostatně i když si stále 
zakládáme na spolupráci dětí různých ročníků.  
Vyučování v naší škole často probíhá formou 

projektů, besed a návštěv muzeí, výstav – toto 
vyučování názorem se nám velmi osvědčilo  
a děti si z něho uchovávají daleko více informaci 
než z běžného výkladu. Důraz dáváme na etic-
kou a environmentální výchovu. Chtěli bychom,  
aby naši žáci měli dobré základy slušného cho-
vání a úctu ke starším lidem, věděli jak se chovat 
k přírodě a nezapomínali na tradice naší vlasti.

 
a zpívaly hlavně pro rodiče. Předškolní děti  
zakončily docházku do mateřské školy plněním 
úkolů při celodenním výletu do „Muzea Eduarda 
Štorcha“ v Lobči a následným přespáním v mateř-
ské škole. Poté byly vydekorováni paní starostkou  
a propuštěni dobře připravené do základní školy. 
Po začátku nového školního roku děti vytvořily 
výtvarné práce s tématikou „Cukrárna“ na Pod-
zimní výstavu do Obce Březovice a následně 
na výstavu do Domova důchodců v Mnichově 
Hradišti. Svým sportovním vystoupením s rodi-
či potěšily všechny zúčastněné při 100. výročí  
Sokola Katusice. Při vítání nových občánků 
v obci potěší rodiče hezkou básničkou a před-
školní děti potěší spoustou nových slovíček  

a písniček při výuce angličtiny.
Nyní se těšíme na vánoční svátky. Vyrábíme  
výrobky na vánoční jarmark, nacvičujeme koledy  
a připravujeme úkoly pro vánoční posezení  
s rodiči a dětmi v naší mateřské škole.
Je radost pracovat se šikovnými dětmi a spolu-
pracovat s rozumnými rodiči.
Děkujeme Zastupitelstvu Obce Katusice, které 
podporuje naší mateřskou školu za postupnou  
rekonstrukci celého areálu mateřské školy.

ps: Ředitelka školy děkuje celému kolektivu 
mateřské školy za poctivou práci a pomoc  
ve všech situacích.
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Sovy a dravci

Živý Betlém - všichni účinkující ve sněhové vánici

rOK 2012 V záKlaDní šKOle KatusICe  

Barevný týden - Zelené pondělí - Austrálie

Výlet do Lobče

hhh



Naše škola zůstává školou rodinného typu s indi-
viduálním přístupem k dítěti a těsnou spoluprací 
s rodiči. Na čemž je postaven náš školní vzdě-
lávací program s názvem „Škola spokojených 
dětí“.
Na dobré spolupráci s rodiči, a také s obecním 
úřadem Katusice, je postavena nabídka našich 
mimoškolních činností. Několikrát ročně pořá-
dáme pracovní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi  

a širokou veřejnost, dále se účastníme obecních 
akcí jako Rozsvěcení vánočního stromu, Živý 
Betlém, Odpolední posezení pro důchodce a dal-
ší. Vystupujeme v domovech důchodců. S pod-
porou rodičů pořádáme týdenní letní tábor.
Odpoledne našich žáků jsou naplněna širokou 

nabídkou zájmových kroužků: Všeználek,  
Angličtina, Zdravotní kroužek, Mladý myslivec, 
Počítače, Flétna, Sportovky. Nadstavbově naše 
škola nabízí přípravu předškoláků, logopedickou 
nápravu a nápravu vývojových poruch učení,  
Angličtinu pro rodiče a děti.

Pokud se podíváme na budovu naší školy, tak 
musíme poděkovat obci Katusice za opravy z po-
sledních let – střecha školy, nová okna a dveře, 
vybavení tříd novým nábytkem, obložení stěn  
a v neposlední řadě za úpravu naší školní jídel-
ny v budově naší školy, kam bylo letos započato  
dovážení stravy z místní školní jídelny při MŠ. 

 

- 10 -

Seznámení s hudebními nástroji celého světa

Předvánoční keramická dílna

Den otevřených dveří

Vystoupení pro důchodce

Plavecký výcvik

Barevný týden - Červené úterý - Amerika



Tato úprava umožnila našim dětem v poklidu po-
obědvat beze spěchu a cesty za každého počasí 
do jídelny v MŠ. 
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 příspěv-
kem či pomocí.

jmenovitě bychom rádi poděkovali:

- Honebnímu společenstvu Katusice, které letos 
podpořilo činnost Mysliveckého kroužku částkou 
15.000 korun

- manželům Červeným za letité sponzorování 
naší Mikulášské besídky

- paní Lence Novotné ze Skalska – za organizaci 
a zajištění našeho letního tábora

- manželům Smíškovým – za častou pomoc  
a sponzorování Mikulášské besídky

- paní Janě Volákové – za zajišťování pitného 
režimu našich žáků

- Zemědělské společnosti Bukovno – za častou 
pomoc

- dalším rodičům, kteří na nás myslí s výpěstky 
ze svých zahrádek a dalšími věcmi, které využi-
jeme v naší školní činnosti

S pozváním na naši Mikulášskou besídku kona-
nou dne 6.12. od 17 hodin v místním KD a přá-
ním příjemného prožití vánočních svátků,  hodně 
zdraví do nového roku 2013
za ZŠ Katusice – naše děti a pracovníky školy, 
Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy.
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Podzimníčci – výrobky rodičů a dětí

Astrobus v naší škole

Ke dni 31.10. 2012 je v našich obcích evidová-
no 808 trvale žijících obyvatel, z toho 17 cizinců  
a 124 dětí do 15 let.
V letošním roce se narodilo 9 dětí.
Zemřelo 5 obyvatel.
Přistěhovalo se 23 a odstěhovalo 24 obyvatel.

Z EVIDENCE OBYVATEL 

Mladí myslivci – na výstavě trofejí

hhh
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2013.
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách 
obce: www.obec-katusice.cz

Vážení spoluobčané, 
s blížícím se koncem roku každý z nás bilancuje a hodnotí právě uběhnutý rok. Jaký byl, co nám dal a co vzal. 
Pomineme-li materiální hodnoty, které jsou sice k životu nezbytné, ale ne vždy nás naplní pocitem plného  
uspokojení, zůstává nám zamyslet se nad otázkou co jsme udělali proto, abychom byli my, naši nejbližší a 
všichni s kým se setkáváme spokojenější. V dnešní, ne právě jednoduché době, plné sociálních změn a politických  
šarvátek, si ne každý dokáže udržet nadhled a dobrou mysl. 
Přeji Vám, milí spoluobčané, abyste vánoční svátky prožili v klidu, míru a pohodě, a v nastávajcím roce pře-
ji pevné zdraví celým Vašim rodinám a nám všem více pochopení, lásky, vzájemné úcty, pokory, skutečného  
přátelství a vzájemného porozumění.  
Eva Ulmanová  
starostka obce

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok 2013

hhh


