
Osada Valovice původně patřila pod obec 
Sudoměř, která v roce 2004 oslavila 700 let 
trvání. V kronice sudoměřské se píše, že  
na Valovicích žije dělný, pracovitý lid většinou 
domkáři. Profesor Šimák z hlediska názvu 
osady Valovice píše, že vzniklo od opevnění – 
valů u vchodu do lesa, směrem k Březovicům  

a Mělníku, neboť Valovský dvůr - dříve stará tvrz 
je právě mezi oběma cestami od Mělníka a Prahy 
vedoucí do Německa. Ve Valovickém dvoře je 
stará studna, která je unikátní památkou, jak píše 
RNDr. Aleš Čapek a dodává, že studna vyžaduje 
potřebná šetření, rekonstrukci a dokumentaci. 
Vznikla pověst, že ve Valovském dvoře spadla  
do studny kachna a vyplavala mezi sudoměřským 
a skalským nádražím v prameni, který se od této 
události jmenuje Valovský. Nahoře nad údolím 
na něj navazuje cesta, která se jmenuje rovněž 
Valovská. Studna je 80-90 metrů hluboká.
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Vážení spoluobčané, redakční rada Katusického zpravodaje Vám přináší nové informace  
a zajímavosti z naší obce. Rozhodli jsme se každé následující vydání věnovat jedné z částí 
naší obce. Toto vydání Vám, mimo jiné, přiblíží život našich obyvatel ve Valovicích. Rádi  
bychom také tímto poděkovali všem přispivatelům za jejich články a zapůjčené fotografie.

číslo - 1. březen 2013

ValoVice

Dvůr – to co zbylo

Kaplička byla postavena v roce 1929



V Sudoměřské škole jsme psali o této události 
slohovou práci a jako kluci jsme si chtěli toto 
ověřit. Nahoře ve studni na jednoduché konstrukci 
jsme zapálili velkou otep slámy, která hořela jako 
v komíně s dobrým tahem. To nám potvrdilo,  
že studna je někde propojena s okolím.
Ve dvoře jsou vybudovány podzemní chodby  
a klenuté sklepy směrem k Bezdězu. Také to 
chtěla skupina mládežníků prověřit vedená 
Vísnerem, synem tehdejšího správce statku. 
V podzemí ztratili orientaci ve spleti chodeb 
a dostali se ven po několika hodinách všichni 
pobledlí. Aby se o to nepokoušeli další občané, 
vchody byly zasypány a zazděny.

U tvrze - později ve dvoře pracovali valovští 
občané v odbornějších pracích, jako zahradník, 
chmelař, hajný-léčitel, šafář, pasák, dále 
odborná řemesla kovář, tesař, zedník. Druhá 
část prováděla strážní činnost u veledůležité 
obchodní cesty z Prahy do Německa – Žitavy  
a Drážďan. Dle zápisu v kronice na Valovicích 
byli i pašeráci. 
Ze sudoměřské kroniky se dočteme, že  
v roce 1880 bylo v Sudoměři 225 obyvatel  
a na Valovicích 179 obyvatel včetně Valovského 
dvora. Dále tam je uvedeno, že na Valovicích 
se měla stavět velká škola. Bylo to po bitvě  

u Lipska v roce1813 (Napoleon). Do této školy 
měly chodit děti ze Sudoměře, Valovic, Březovic 
a Březinky. Z nejasných důvodů bylo od stavby 
upuštěno. Majitelé Valovského dvora se střídali, 
před bitvou na Bílé hoře to byl Aleš Berka z Dubé 
po něm hrabě Valdštejn, dále nájemníci Volšan, 
Matusch, Brzobohatý. Šimonek koupil Valovský 

dvůr jako zbytkový statek v roce 1896. Ještě 
za vlády Valdštejna dal valovským občanům 
za humny část pozemků zdarma na rozšíření 
zahrad. Tímto měl požadavek, aby za zahradami 
vytvořili hradby, potom tento požadavek změnil 
na výstavbu vysokého plotu s podezdívkou.
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Váha

Heřmanovi č.p. 22

Pekárkovi – Diviš č.p.21

Nikovi č.p.20 

Nikovi dříve
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Sám velký válečník měl ve vlastnictví 99 dvorů, 
kdyby jich měl 100, musel by platit velké daně  
na armádu. 

Na podzim byly vždy pořádány velké hony. Kdo 
se jich zúčastnil jako honec, dostal z panských 
lesů suky z větví, pařezy, nebo hrabanku.  
Ve druhé světové válce vlastnil Valovský dvůr 
Janisch velitel bezarábců (národnostní Němci 
přestěhovaní z jiných území). 
Jinak ve Valovském dvoře proběhly dvě pozem-
kové reformy. 

Jako starý rod a starousedlíci na Valovicích jsou 
uvedeni: Kuntošovi, Šínovi, Myšákovi, Novákovi, 
Ginzlovi, Kudlákovi, Bajtlovi a další Novákovi.
Pan Šína hajný – přezdívali mu léčitel, vyráběl 
mast, které se říkalo „Šínovka“ a byla velmi 

Šínovi č.p. 7

U Šínů

Martincovi č.p. 5

Dům Martincových dříve

Svobodovi č.p.17

Svobodovi dříve



účinná a sbíral i byliny a uměl vyrobit i jalovcový 
likér.

Na Valovicích v roce 1896 byla i cihelna, nahoře 
ve vesnici, kde je vypuštěný kal a jeden dům, 
který patřil cihelně – čp.1. Dole pod vsí byla 
„Fořtovna“ čp. 14 majetek Valdštějna, později se 
tam říkalo „v Kolocovně“.

Dle kroniky sudoměřské vypráví babička 
Kuntošová, že sekáči, kteří sklízeli obilí  
u Valovského dvora za hraběte Valdštejna 
koupili ze svého výdělku zvon, který byl umístěn 
nejdříve na lípě s malou stříškou a teprve 
později byla postavena kaplička, vysvěcena  
v roce 1929. Cihly na kapličku věnoval pan hrabě.  
V kapličce se jedenkrát do roka konala mše 
svatá. Na výstavbu se vybírali peníze formou 
darů. Nejvíce dal pan Ginzl čp.9, který výstavbu 
doporučoval, dále pan Novák a pan Šimonek.

Ve válce a hlavně v roce 1945 se konaly  
u kapličky májové motlitby, které předříkávala 
paní Ginzlová. Výstavba kapličky stála 6000,-Kč. 
Zvonilo se v poledne, večer klekání a když někdo 
zemřel umíráček, nebo když hořelo. Zvoník byl 
děda Kuntoš, později Pazderník Josef, Pazderník 
Václav.
Na Valovicích byl problém zajistit pitnou vodu. 
Pro ni se chodilo, neb jezdilo k Valovskému 
prameni pod Sudoměří, nebo do „Rousova“ pod 
Březinku. Pro zvířata se voda brala v rybníčku  
u Březovic zvaným pod Vavřincem. Pod 
Valovicemi byl rybník a končil v lese na poloviční 
vzdálenosti k Bezveli. Ještě dnes je tam vyvýšený 
násep a říká se tam u stavidla. Rybník byl však 
vypuštěn a pozemky převedeny na ornou půdu. 
Ješte dnes se tam říká v rybníce.
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Šínovi nedávno

Frusovi č.p. 19

Frusovi dříve 

Kuntošovi č.p. 4

Novákovi č.p. 8



V roce 1926 – 1928 byl vybudován vodovod 
vedený od Bezvelského vodojemu. Přestože 
na Valovicích 100let nehořelo, bylo v obci 
vybudováno 5 hydrantů.

Elektřina byla zavedena v roce 1924-1925. 
Před tímto datem se svítilo loučemi, používaly 
se různé svíčky, petrolejové a karbidové svítilny. 
K pohonu strojů se používal žentour ( historické 
zařízení k převádění síly zvířat na točivý moment  
na řemenici. Žentour sloužil v zemědělství  
k pohonu jednoduchých mlátiček, řezaček  
a šrotovníků.).

Na Valovicích byla hospoda, majitelem byl 
pan Brandl a pan Kuntoš. Aby pivo bylo dobře  
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Pazderníkovi č.p. 3

Jechovi č.p. 9

Jechovi

Vlkovi č.p. 10

Hostinec u Kuntošů

Kudlákovi – Volákovi č.p. 11

Hoření Novákovi



vychlazené, používal se led z rybníku a musel 
vydržet až do října. Uchovával se v lednicích.
Veřejný telefon byl u Kuntošů od roku 1933. 
Telegraf na nádraží v Sudoměři od roku 1926. 
V Katusicích byla zřízena pošta v roce 1894, 
to je před 120 lety. Silnice z Valovic do Katusic 
byla vybudována v roce 1857 a zlepšena v roce 
1914. U dvora od křížku vedly dvě důležité cesty, 
jedna do Bělé a jedna do Boleslavi. 

Na Valovicích byl založen v roce 1931 hasičský 
sbor. Hasiči jezdili k akcím na kolech, na zádech 
měli potřebná zařízení k hašení. Byli velmi 
agilní, každý rok pořádali na Valovicích ples  
a na Silvestra veselou estrádu.

V roce 1938 byla vystavěna malá zbrojnice, váha 
a sběrna mléka. 
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Pazourkovi č.p. 12

Vlkovi č.p. 23

Marešovi č.p. 13

Novákovi č.p. 16

Bajtlovi č.p. 6

Bajtlovi

Valovický hasičský sbor



ANKETA: 
Co považujete za největší přednost vaší obce?

Odpovědi občanů Valovic: 
Dobrý kolektiv a společné akce.  

Radomír Vlk - řidič
Soudržnost občanů, společné akce, pěkné okolí 
a malý provoz v obci.    

Ing. Hana Marešová
Spolupráce mladých se staršími, společné akce, 
zapojení všech občanů Valovic.   

Josef Novák - důchodce
Tato odpověď zazněla od většiny dotazovaných 
občanů Valovic. Je zřejmé, že na této odpovědi 
jsme se shodli, protože společnými akcemi 
Valovice žijí.

Počátek roku zahajuje Novoroční pochod, který 
vedl naše nohy 1.1.2012 za Valdštejnskými 
Grenadýry.

Ti, co by tuto trasu neušli, využili traktorového 
povozu a vezli také něco dobrého pro ostatní.

V průběhu celé zimy se naši „zlatí hoši“ zapojují 
do turnaje VHL - vesnické hokejové ligy, kde  
o pohár vítěze soupeří s dalšími obcemi (Víska, 
Březovice). Podporu mají nejen od svých rodin, 
celé obce, ale i od obecního úřadu Katusice, 
který na tento turnaj každoročně přispívá.

Na Valovicích se říkalo, že se peče chleba jen  
po jedné straně, do té doby než vystavěl svůj 
domek pan Frus čp. 19 na druhé straně silnice. 
V roce 1920 byly volby do poslanecké sněmovny, 
do které byl zvolen pan Ginzl z Valovic za Lidovou 
stranu, druhý zvolený byl pan farář Kuška  
z Kováně.

 V.Kuntoš
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ŽiVOT VALOVic ROK 2012-2013 
qqq

ocelokůlna Stavba čističky

Novoroční pochod

Něco pro zahřátí

Traktorový povoz



Další naše společné akce pokračují celým rokem. 
Vždy se všichni rádi setkáme na „Babinci“, 
kam mají samozřejmě přístup i muži a mládež. 
Příjemné posezení nám již častokráte zpříjemnil 
pan Václav Kuntoš vyprávěním o historii Valovic 
a Katusic.
Také již tradiční je u nás „Pálení čarodějnic“ 
s opékáním vuřtů, za které děkujeme OÚ 
Katusice.
Pokračujeme Dětským dnem, který není pouze 
pro děti, a kde vesele řádíme i my poměrně 
starší. Nezříkáme se ani společné letní oslavy 
s opékáním vepřové kýty a točeným pivem. 
Častokrát mezi nás zavítají trempové se svými 
hudebními nástroji a veselou písní.
Rok prostupuje také „Turnaj v šipkách“, kterého 
se účastní jak muži, tak i ženy naší obce.

Ukončením prázdnin byl „1. ročník valokáry“.  
Rodinné posádky osedlaly motokáry domácí 
výroby a samozřejmě originálního vzhledu. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: slalom, sjezd 
na čas a nejzajímavější model. 

Adventní čas roku 2012 jsme oslavili rozsvě-
cením vánočního stromu, zpěvem koled našeho 
amatérského valovického pěveckého sboru  
a malým občerstvením přímo v  improvizovaném 
Betlémě.
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Naši „zlatí hoši“

Jste jedničky

1. ročník valokáry

Zmrzlinááá!!!!!

Pojedeme z kopce

Valovický vánoční strom



Velikým zážitkem pro nás byla návštěva adventní 
Prahy, kam se náš soubor vydal a zazpíval 
si koledy přímo na staroměstském náměstí  
u vánočního stromu.  
Náš vánoční čas vyvrcholil na Štědrý den 
odpoledne v kostele Nanebevzetí panny Marie 
v Sudoměři, kde se sešly opravdu celé Valovice 
a zpěvem koled oslavily narození Ježíška.
A závěr roku jsme opět společně oslavili 
půlnočním přípitkem před našimi domy.
Tyto tradice byly započaty roku 2011 a doufáme, 
že pro veliký úspěch budou pokračovat i v dalších 
letech.
Veškeré naše akce zaznamenáváme v podobě 
fotografií či videí, která jsou dále zpracovávána 
do filmů - za což vděčíme TV Valovice. Můžeme 
se tedy z našich společných akcí radovat 
dvakrát a to na samotné akci a poté při shlédnutí 
vzniklých filmů. O našich akcích vedeme 
záznamy také na našich internetových stránkách: 
www. valoviceteam.estranky.cz.

ANKETA: 
Co považujete za největší slabinu obce?
Odpovědi občanů Valovic: 
Chybí nám hřiště - nohejbal, volejbal, které by 
využili jak mladí tak starší. K jeho vybudování by 
se mohl využít prostor čističky odpadních vod.

Růžena Frůsová - ošetřovatelka prasat
Trápí nás rychlost projíždějících aut. Uvítali 
bychom snížení rychlosti a vybudování zpoma-
lovacího retardéru. 

Bc. Stanislav Bajtl - učitel
Také by se mělo modernizovat osvětlení obce  
a opravit propadlé kanály ve vozovce.

Václav Vlk - důchodce

VALOVicE 2013
I počátek roku 2013 jsme slavili společně. Vydali 
jsme se na novoroční pochod a to tentokrát 
z Březovic přes Vísku ke Spálenému mlýnu  
a Suchému mlýnu a zpět do Březovic. 
Letošní turnaj v šipkách má své první vítěze  
a pokračuje i VHL - vesnická hokejová liga.
Začínáme se těšit na jaro a další společné akce  
v naší vsi. Chtěli bychom poděkovat za pod-
poru OÚ Katusice a hlavně paní starostce 
Evě Ulmanové, která nikdy neodmítla pozvání 
mezi nás, a pokud to bylo možné, naše akce 
podpořila. 

ANKETA: 
Jste spokojen s vedením obce?
Odpovědi občanů Valovic: 
Ano, děkujeme za podporu. 

Martin Volák - řidič
Ano. 

Jiří Jech - traktorista
Ano, ale rádi bychom mezi námi viděli častěji 
naše zastupitele. 

Ing. Lubomír Verner

Mgr. Helena Bajtlová

- 9 -

qqq
KuLTuRNí AKcE
V neděli 2. prosince 2012 o první adventní neděli 
jsme se sešli na náměstí při vánočním jarmarku. 
Uvítaly nás děti z mateřské školy svým milým 
vystoupením, každé drželo v ruce lucerničku 
což dodalo jejich vystoupení ještě pohádkovější 
kouzlo a naladilo nás do sváteční předvánoční 
atmosféry. A v tomto duchu se již odvíjelo celé 
odpoledne. Děti ze základní školy nám  
po celou dobu jarmarku zpívaly a hrály vánoční 
koledy. Byly na to i patřičně oblečené,v duchu 
ladovských vánoc. Každý, kdo přijde na jarmark  Vystoupení dětí z mateřské školy



tradičně přioděn (ať prodávající či kupující) je 
srdečně vítán. Nakoupit dárky a občerstvit se, 
jste měli možnost u patnácti stánků. Jejich počet  
stále roste, jarmark je tím zajímavější a svědčí to 
o šikovnosti občanů naší obce a blízkého okolí.  
V nabízeném zboží jste našli – krajky, perníčky, 
cukroví, kovářské výrobky, suché vazby, adventní 
věnce, krmítka pro ptáčky, šperky, med, proutěné 
výrobky, uzenářské výrobky, vánoční dekorace 
dětí z mateřské a základní školy, svařené víno, 
domácí zabíjačku a další.
Již tradičně nám na jarmarku troubil Lukáš Jíra 
slavnostní fanfáry na lesní borlici a v pravý čas 
svým troubením pozval děti pod vánoční strom. 
A tady již naše děti vědí co mají dělat. Každé 
  

si donese zvoneček a na znamení všechny za-
zvoní. Chvilka napětí – povede se strom rozsvítit? 
A zdařilo se. Stromeček svítí, svítí i rozzářené 
dětské oči. Prožili jsme příjemné odpoledne  
a rozcházíme se do svých domovů. Začala doba 
adventní, po celou její dobu až do Tří králů svítil 
vánoční strom.  
V sobotu 15. prosince 2012 obecní úřad pořádal 
adventní zpívání. V 17,00 hodin před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích děti  
ze základní školy postavily krásný živý betlém 
a společně s amatérským pěveckým sborem  
z Valovic zazpívaly koledy. K nim jsme se přidali  
i my všichni a písničkou vítali čas vánoční.  

Ženy z dámského klubu připravily svařené víno 
a cukroví. Po té jsme se odebrali do kostela 
kde vystoupil pěvecký sbor Carillon z Bělé 
pod Bezdězem. Pro chladné počasí byl počet 
návštěvníků v kostele menší než v jiných letech. 
Zážitek z koncertu byl opět velmi příjemný. 

VíTáNí OBčáNKů
Dne 2.3.2013 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců 
a ostatních příbuzných, přivítány do života děti 
narozené v 2.pololetí roku 2012
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Sešli jsme se v hojném počtu

Výběr je každým rokem širší

Trubač Lukáš Jíra

Děti ze základní školy a jejich živý betlém



  7/2012  - Václav Vrkoslav
  9/2012  - Nela Kimplová
10/2012  - Kateřina Sýkorová
              - Jan Rachač
11/2012 - Štěpánka Šubová
  - Ema Hamorská
12/2012 - Damian Randis
  - Karolína Štencová
Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého sou-
hlasu rodičů.

NAŠE KRONiKA 
Seznam jubilantů v 1.pololetí roku 2013
Leden  
70 let  - Stanislava Bajtlová 
83 let  - Marie Vidnerová 
Únor
60 let  - Květoslava Weirauchová
 - Josef Kučera
83 let - Jiřina Jandová
84 let - Miloslava Nekolová
85 let  - Ladislav Jíra 
Březen
82 let -Václav Cinkl
Duben
70 let  - Marie Marečková
83 let - Marie Jírová
89 let - Jan Goldbach
Květen
82 let - Alena Velová

červen
70 let  - Jan Kvajsar
 - Anna Niková
75 let - Anna Čajanová
81 let - Jan Janda
83 let - Josef Jíra
Všem jubilantům přeje Obecní úřad Katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.
Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu jmenovaných.

Z našich řad odešli v letošním roce
1/2013  - Ladislav Hanič
2/2013  - Ladislav Jíra
  - Jana Cinklová
Uvedeno se souhlasem pozůstalých.

iNfORmAcE PRO OBčANy 

Plesová sezóna 2013
12.1. 2013 se konal ples SDH Katusice 
2.2. 2013 pořádala Mateřská škola Katusice 
dětské maškarní a večer maškarní ples

chcete si zacvičit nebo najmout prostory pro 
kulturní a rodinné akce? 
Informujeme Vás o podmínkách pronájmu:
Víceúčelový sál v kulturním domě: 
hodina cvičení 100,-- Kč
celodenní pronájem sálu 2.000,-- Kč 
zapůjčení ubrusů 500,-- Kč

Klubovna na hřišti: 
pronájem na akci (víkend) 900,-- Kč
vodné (paušál) 50,-- Kč
+ spotřebovaná elektřina 
+ vzniklé škody 

chráníme životní prostředí 
Od ledna 2013 mohou naši občané rozšířit 
třídění odpadu o nápojové kartony (tetrapack)  
od mléčných výrobků, džusů, vín a podobně.
Prázdný karton stlačte a vhoďte do oranžového 
kontejneru vedle obchodu COOP na návsi. 
Kartony nespalujte doma v kamnech, nedoko-
nalým spalováním můžete do ovzduší uvolnit 
těžké kovy a chloroorganické látky. 
Do kontejneru nepatří jiný odpad. Papír vhazujte 
do kontejneru u základní školy. Sklo a plasty  
do sběrného místa na rohu parku. Plastové 
lahve sešlapujte, vejde se jich do kontejneru 
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jednou tolik. Počet vývozů se tak sníží a tím  
i cena odvozu. 

czechpoint
Na obecním úřadě v Katusicích si můžete pořídit 
tyto výpisy: Výpis z rejstříku trestů
  Výpis z katastru nemovitostí (LV)
  Výpis bodového hodnocení řidičů
  Výpis z obchodního rejstříku

Vypalování trávy a pálení v otevřených 
ohništích
Vypalování trávy je zakázáno hned několika 
zákony, především zákonem o ochraně přírody 
a krajiny, dále zákonem o požární ochraně  
a zákonem o ochraně ovzduší. Nejenže je to 
počínání nebezpečné, ale poškozuje se tím 
fauna, flóra a znečišťuje se ovzduší.
V zahradních krbech a otevřených ohništích se 
smí podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 
Sb. spalovat pouze suchý rostlinný materiál. 
Žádáme vás o dodržování zákonů a apelujeme 
na vaši ohleduplnost, nejen ke svým sousedům, 
ale také k tisícům organismů, pro které může být 
kousek trávníku domovem. 

Smlouva o poskytování služeb 
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, pří-
spěvková organizace zřízená městem, rozšiřuje 
své služby pro okolní obce. Tato služba byla na-
bídnuta i naší obci. 
Zastupitelstvo obce Katusice na svém zasedání 
4.2.2013 odsouhlasilo uzavření smlouvy s touto 
organizací.
Sociální služby se poskytují občanům se zdra-
votním postižením a starým občanům, kteří 
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce  
v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří 
pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření 
jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim 
potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní 
příslušníci. 
Na základě zpracovaného kalkulačního listu bude 
požadován rozdíl mezi úhradou od uživatele  
a skutečnými náklady na jednotlivé úkony od obce 
Katusice. Každá žádost o poskytnutí služby bude 
nejprve organizací poskytující služby předložena 
obecnímu úřadu ke schválení. 
Pečovatelskou službu si můžete objednat na tel.: 
326 729 751 nebo 326 735 245.
Informace o poskytovaných službách a jejich 
ceník je k dispozici na obecním úřadě v Katu-
sicích. 

místní akční skupina mladoboleslavský ven-
kov, o.s. (mAS) 
Na valné hromadě Svazku obcí Mladobole-
slavský venkov, jehož členem byla naše obec  
od května 2009, se usnesli zástupci všech 
členských obcí na zrušení tohoto svazku. 
Důvodem k jeho zrušení byla nově založená 
organizace „Místní akční skupina Mladobole-
slavský venkov o.s..
Místní akční skupina sdružuje nejen obce, ale ob-
čanská sdružení, hospodářské a podnikatelské 
subjekty, školy, odborné instituce, příspěvkové 
organizace a další právnické a fyzické osoby  
za účelem pečovat o kulturní a hospodářský 
rozvoj regionu v těchto oblastech:
-zemědělství
-obnova venkovského prostředí a tradiční 
zástavby
-podpora drobného a středního podnikání  
ve venkovských oblastech
-ochrana kulturních a přírodních památek
-rozvoj cestovního ruchu
-budování technické infrastruktury, údržba komu-
nikací, dopravní obslužnost
A to vše díky  metodě LEADER. Metoda Leader 
je výhodná především s ohledem na rozhodování 
o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni. 
Tato metoda se v Evropské unii používá už od roku 
1991, nachází uplatnění ve všech operačních 
(dotačních) programech. A právě prostřednictvím 
místní akční skupiny mohou čerpat dotace nejen 
obce, ale i právnické a fyzické osoby v obci,  
na základě společně vypracované strategie. 
    
Rozdělení katastrálního území Sudoměř 
Zastupitelstvo obce Katusice na svém zasedání 
dne 7.1.2013 odsouhlasilo změnu hranic s obcí 
Sudoměř a vytvoření nového katastrálního území 
pro obec Valovice. Žádost o vydání stanoviska 
ke změně hranice katastrálního území bude 
předložena Katastrálnímu úřadu v Mladé 
Boleslavi. Zásadní pro tento krok byla dohoda 
mezi oběma obcemi, které se podařilo po mnoho 
letech dosáhnou. Teď již záleží na patřičných 
úřadech, jak dlouho bude trvat vytvoření nového 
katastrálního území. 

PřiPRAVujEmE 

Sbírka Diakonie Broumov 
Občanské sdružení Diakonie Broumov nás požá-
dalo o vyhlášení sbírky použitého ošacení.
Letního a zimního oblečení 
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Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (min. 1m2)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozenou
Hračky – nepoškozené
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: ve čtvrtek 23. května 
od 12,00 – 15,00 hodin a v pátek 24. května  
od 7,00 – 15,00 hodin na OÚ v Katusicích. 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo 
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Svoz nebezpečného komunálního odpadu
Sobota 13.4. 2013 v 9.30 až 9,45 hod. před 
Obecním úřadem v Katusicích.

Pálení čarodějnic
Jako každým rokem Vás srdečně zveme  
na pálení Čarodějnic 30. dubna. Sejdeme se opět  
na náměstí a půjdeme průvodem na polní 
letiště. 

jarní brigáda na úklid příkopů
Každým rokem pořádá obecní úřad brigádu 
na úklid příkopů. Vydatně nám pomáhají děti 
ze základní školy, zaměstnanci obce a hasiči  
z Katusic a Spikal. A díky několika dobrovolníkům 
z obcí se nám již několik let daří vyčistit všechny 
příjezdové cesty do Katusic, Spikal, Valovic, 
Trnové i Doubravice.
Termín brigády bude včas oznámen.   

Posezení s důchodci
V jarních měsících proběhne každoroční pose-
zení s důchodci. Datum a program akce bude 
včas oznámen.

„Poznávej svou obec“
Tato akce je Vám již známa a je hojně 
navštěvována. Věnujeme ji návštěvě naších obcí 
a jejich okolí, vždy je akce spojena s procházkou 
v přírodě a poznáváním historie našich obcí.  
V roce 2010 jsme navštívili Spikaly a Valovice, 
poté Trnovou a Doubravici.
V roce 2011 Spikaly a okolí. V roce 2012 Trnovou, 
Doubravici a Lobeč. 
V rámci letošního, již 5. výletu, navštívíme Valo-
vice a okolí.
Sledujte vývěsky a obecní webové stránky, 
podrobnosti budou zveřejněny. 

Dětský den
Obecní úřad připravuje oslavu dětského dne 

v neděli 2. června 2013 na hřišti pod názvem 
„Indiánské léto“. Rádi bychom do tohoto zábav-
ného odpoledne zapojili jak rodiče dětí, tak jejich 
prarodiče. Zkrátka, sešli bychom se všichni  
a přivítali léto.

jARNí A LETNí PRANOSTiKy 

Na svatého Řehoře, plave led do moře, čáp letí  
od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otev-
ře.
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben by rád po něm 
sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste 
zlato. 
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.  
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy 
zkaženy.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho 
myší, urodí se hodně hub.  

mETEOROLOgiE 

Víte, že se v Katusicích provádí meteorologické 
pozorování pro český hydrometeorologický ústav 
Praha Komořany? Sledování provádí Václav 
Kuntoš a je zaměřeno především na měření 
každodenních vodních srážek v různých formách 
deště, sněhu, krup a podobně, dále větru s ur-
čením jeho síly, měření teplot ráno v 7.00 hod.  
a odpoledne ve 14.00 hod. V zimě se vyhodno-
cuje výška sněhové pokrývky a vodní hodnota 
sněhu, dále mlhy, námrazy, ledovky, jinovatka  
a další. Během roku se sledují různé atmosferické 
jevy a zvláštnosti počasí. Změřené kapacity český 
hydrometeorologický ústav zpracovává pro obor 
meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany 
a čistoty životního prostředí. Dále sledování 
slouží pro statistiku a při kalamitních událostech 
jako vysokých srážek, povodní, krupobití, silného 
větrného počasí, bouřek pro určené území, kde 
pojišťovna bude vyplácet náhrady za škody 
způsobené těmito živly.
V roce 2012, dle měření, spadlo v Katusicích 
602,4 mm srážek, to je 602 litrů vody na 1 m2. 
Padesátiletý průměr v Katusicích je 599 mm, 
takže byl překročen o minimální množství  
3 mm. Rozložení srážek v jednotlivých měsících 
i čtvrtletích nebylo již tak pravidelné.
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Za kalendářní rok 2012 byly naměřeny tyto 
hodnoty:
- sněhu postupně napadlo 72cm (již v říjnu 
napadlo 7cm)
- nejvíce za den napršelo 30. srpna 37,6 mm
- nejvyšší teploty 28. července +34 °C, 2. srpna 
+34 °C a 20. srpna +34 °C

- nejnižší teploty 13. února -18 °C a 9. prosince 
-14 °C
- nejméně srážkových dnů za měsíc: v březnu  
9 dnů a v květnu 8 dnů
Přísloví říká: 
V květnu nemá pastýři hůl uschnout.

V.Kuntoš
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mATEřSKá ŠKOLA qqq

V masopustním období uspořádal kolektiv 
naší mateřské školy spolu s rodiči maškarní 
plesy pro děti i pro dospělé. Při prvním plese, 
pořádaném v mateřské škole, si děti ve svých 
krásných maskách, vytvořených šikovností svých 
maminek, dobře zatančily i zasoutěžily.
Při druhém, Kominickém plese, pořádaném 2. 
února 2013 v sále KD Katusice pro všechny 
děti Obce Katusice, zapojily do soutěží a tanců 
nejen sebe, ale i své rodiče a pěkně je zahřály.
Ten den večer rodiče získané taneční schopnosti 
rozvinuly na Maškarním plese pro dospělé, ve 
velice krásných a nápaditých maskách. Z našich 
pocitů se děti i rodiče chtěli bavit a bavili se s chutí. 
Bylo nám mezi nimi moc dobře. Děkujeme všem 
rodičům za jakoukoli pomoc. Zastupitelstvu obce 
děkujeme za bezplatné zapůjčení sálu a jeho 

vybavení.
Zápis do naší Mateřské školy v Katusicích, se 
bude konat dne 12.dubna 2013, od 15.00 hod..
Rodiče, kteří se zúčastní tohoto zápisu, přinesou 
s sebou rodný list svého dítěte a svůj občanský 
průkaz.

Lenka Vaňková

ZáKLADNí ŠKOLA qqq

Začátek roku 2013 v naší škole
S rokem 2012 jsme se společně rozloučili 
Mikulášskou besídkou den 6. 12., na které vy-
stoupili všichni žáci naší školy ( 51 žáků). Jako již 
každoročně besídka sklidila u rodičů, prarodičů  
a dalších přítomných velký úspěch. 
Další akcí na které jsme se podíleli, byl Vánoční 
jarmark s rozsvěcením vánočního stromu a Vá-
noční koncert s živým Betlémem pořádané naším 
obecním úřadem. Poslední vzpomínkou na rok 
minulý bylo vystoupení flétnařek na Tříkrálové 
bohoslužbě na faře na Kovánci. ZÁPIS: Nový rok pro nás má vždy velikou 

důležitost, protože na rozhraní ledna a února pro-
bíhají zápisy dětí do prvního ročníku. U nás zápis 
proběhl dne 16.1. a k zápisu přišlo  rekordních 17 
dětí. Bohužel více dětí předškolního věku v naší 
obci ani v okolních obcích není.
Jsme velice potěšeni, že rodiče pro své děti 
vybrali naši školu a tím potvrdili názor České 
školní inspekce, která proběhla v prosinci 2012, 
že naše škola pracuje dobře a je  přínosem pro 
děti, tak také pro chod obce, se kterou velice 
dobře spolupracujeme.               

Dětský maškarní ples

Vánoční jarmark

Vánoční koncert a živý betlém



Budoucí prvňáci z katusických obcí.

Koncem ledna se školní rok přehoupl do dru-
hé poloviny a my jsme začali plánovat akce  
na jaro.
Protože se již všichni těšíme na dny plné 
sluníčka, rozhodli jsme se, že zimu zaženeme 
básničkou a písničkou při vynášení MORENY 
(Mařeny, Smrtky) ze vsi. Dne 20. března 
v dopoledních hodinách půjdeme průvodem 
naší vsí a poneseme Morenu směrem k letišti, 
kde ji upálíme. Vykoukněte a potěšte se s námi 
prvním jarním dnem. Pokud vás potkáme, budete 
obdarováni červenými vejci:

SMRT NESEME ZE VSI,
NOVÉ LÉTO DO VSI,
BUĎTE PÁNI VESELÍ,
ŽE VÁM LÉTO NESEM MY, 
S ČERVENÝMI VEJCI, 
ŽLUTÝMI MAZANCI. 
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v červnu 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

iNZERcE

Ve čtvrtek 21. března – chystáme pro rodiče, 
děti a zájemce z řad veřejnosti již tradiční JARNÍ 
výtvarnou dílnu. Vyrobíme si jarní a velikonoční 
dekorace, kterými si ozdobíme své domovy před 
nadcházejícími svátky jara.

Naše škola vede své žáky k znalosti lidových 
tradic, k úctě k lidem žijícím v naší vsi a také 
k ochraně přírody a okolí našeho domova. 
Každoročně na DEN ZEMĚ vyrážíme do okolí 
Katusic a snažíme se pomoci naší přírodě jarní 
očistou. Podílíme se ve spolupráci s obecním 
úřadem a MS Hrádek Katusice na sběru odpadků, 
které se přes zimu nahromadily na příkopech  
a okrajích lesa. Děti si při této činnosti uvědomují 
špatnost chování lidí, kteří odhazováním odpadků 
ničí přírodu a okolí našich domovů.

Další akce které chystáme: Noc s Andersenem, 
Den Čarodějnic, Sluníčkový den, Den rodin, 
školu v přírodě a letní tábor.

BuDOVA ŠKOLy V ROcE 2013:
Již několik let probíhají v budově školy rekon-
strukce jednotlivých prostor. Letos nás čeká 
změna počítačové učebny na kmenovou třídu  
a to z důvodu zvýšení počtu žáků školy z 51  
na 60. S tím souvisí  vybudování nové PC učebny 
a rekonstrukce bytových prostor.
Dále se chceme letos soustředit na úpravu 
školního pozemku pro stálé využití ve výuce. 
Děkujeme zastupitelstvu obce Katusice za pod-
poru naší školy a za stálou snahu udržovat 
budovu školy.

S přáním krásných jarních dnů a pozváním na 
naše akce

Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy

KATEřiNA KOuKALOVá 
- SPORTOVNí A REKONDičNí mASáŽE
provozní doba dle klientů: pondělí - středa 
v budově OÚ v Katusicích
Tel.:721 962 636
E-mail: katerina.koukalova@email.cz

jiTKA POVOLNá 
- POSKyTOVáNí SLuŽEB PéčE O TěLO 
pedikúra - mokrou cestou, manikúra, parafínové 
zábaly
depilace teplým voskem, cukrovou pastou
úprava nehtů, UV Gel-laky 
přístrojová lymfodrenáž, vibrační plošina, prodej 
kosmetiky, dárkových poukazů
Katusice, nám.Budovatelů
pracovní doba dle objednání 
tel.:+420737386703
email: povolna.jitka@seznam.cz
www.pedikura-jitka.webnode.cz

qqq

Příjemné prožití svátků velikonočních, 
bohatou pomlázku a hodně sluníčka 

přeje Obecní úřad Katusice.
Pohlednice z Katusic - Nákl. Honebního spolku v Katusicích - Fot. V. Kalina


