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číslo - 1. březen 2015

70 let od konce 2. světové války 
– 70 let od pražského květnového povstání
V  Katusickém  zpravodaji  vydaném  v  červnu  2014 
v  článku  vzpomínky  na  léta  1938-1945  2.  světová 
válka  jak  ji  prožívali  občané  Katusic,  jsem  krátce 
napsal  o  konci  války  a  o  revoluci  5.  května  1945. 
Protože rok 2015 je jubilejním rokem 70 let po jejím 
ukončení  je nutné tuto dobu si připomenout  již také 
proto, že řada občanů pamětníků umírá a mladší by 
měli znát tento mezník dějin.

Šeříky, voňte

Šeříky, voňte do vzpomínek
a v srdcích živte plamen světlý.
Dnes republice v básni vínek
se díky naše rozekvetly.

V dny nejkrásnější mezi všemi,
kdy vlast nám do nadějí zraje,
zdravíme naši rodnou zemi
nejkrásnějšími verši Máje:

„Ach zemi krásnou, milovanou,
kolébku naši, naše hroby.“
Prapory oblak nad ní vanou,
zlatý Řád slunce hruď jí zdobí.

Šeříky, voňte do vzpomínek
a v srdcích živte plamen vřelý.
Jdem položiti díků vínek
mrtvým, co pro nás neumřeli.

Vždyť žijí v nás, my nejsme sami
I v naší práci jejich síla,

i myslíte, že jenom námi
vlast v zahradu se proměnila?

Šeříky, voňte do vzpomínek
a v srdcích živte plamen věčný.
Májová snění v štěstí vínek
lid ve své vlasti uskuteční.
Šeříky, voňte do vzpomínek,
ať vůně vaše nevyvane,
s písněmi slétne v noty linek,
jež pro nás určil jsi, ó Pane.

              Josef Brož
Báseň ze sbírky Šeříky, voňte do vzpomínek

Katusice byly důležitým místem protektorátu Čechy 
a  Morava.  Tady  začínal  proces  poněmčování. 
Do  Katusic  bylo  přistěhováno  7  rodin  Němců  
(  Besarábců  ),  aby  zde  hospodařily.  Katusice  byly 
střediskem  Němců,  ti  se  zde  scházeli  i  z  okolí, 
jednak  na  střelnici  v  Bezveli,  kde  cvičili  se  zbraní  
a v sokolovně na sále, kde měli různé schůze, porady 
i  oslavy.  Ve  dvoře  čp.  5  v  letním  sídle  hraběnky 
Šporkové byl zřízen plánovací úřad pro náš kraj, kde 
tři Němci plánovači a prognostici a jedna sekretářka 
plánovali na 100  let a navrhovali mimo  jiné způsob 
poněmčování  našeho  území  včetně  segregace 
našeho  obyvatelstva  a  vystěhování  některých 
skupin do oblasti Ruska. Mimo  jiné  je o  tom psáno 
v knize „Průvodce protektorátní Prahou“ loni vydané 
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K. H. Frank



od  spisovatele  Jiřího  Padevěta.  V  Katusicích  byla 
otevřena  i  jedna  třída  ve  škole pro 20 dětí,  kde  se 
vyučovalo v německém jazyce, důležitost tomu všemu 
dodává  i  návštěva  29.9.  1943  říšského  protektora  
K. H. Franka do Katusic. To, že se blíží konec války, 
se  dozvídali  naši  lidé  ze  zahraničního  rozhlasu 
„Volá  Londýn“  a  zpráv  vysílaných  z  Moskvy.  Toto 
se  samozřejmě  nesmělo  poslouchat,  kontrolovaly 
to hlídky, které v noci chodily po vesnici, kde mimo 
jiné kontrolovaly zatemnění  i  případný pohyb osob. 
Kontroly prováděli naši  lidé, většinou hasiči, včetně 
četníků. Těsně před koncem války začátkem dubna 
se  dělaly  protitankové  zátarasy,  kulometná  hnízda  
a bunkry. Toto byla poslední akce Němců. 

Od února 1945 jezdily transporty Němců ze Slezska. 
Němci  utíkali  před  frontou,  především  ruskou 
armádou. Těmto lidem se muselo říkat národní hosté 
a  v  případě,  že  požádají,  se  jim musel  poskytnout 
nocleh a jídlo. I u nás se Besarábci chovali přátelsky 
a říkali, že nám nic neprovedli a že mají za úkol držet 
Čechy v šachu v případě fronty a odporu Němců, ale 
sami, že tomu již nevěří. Dne 21. 4. dostali rozkaz vše 
sbalit a v úterý 23. 4.1945 ve 14 hodin se rozloučili 
s Katusicemi a pod vedením Obergruppenführera J. 
Janische,  který  sídlil  ve  valovském dvoře  se  rozjeli 
k jihu naší vlasti na Blatnou a odtud do Bavor. V Blatné 
však  byli  zadrženi  a  veškeré  zásoby  potravin  jim 
byly zabaveny a  rozdány našim  lidem. Jako zajatci 
čekali  na  americkou  armádu,  která  je  převzala. 
Zmínil  jsem  se  o  četnících,  kteří  měli  v  Katusicích 
službu Tecl, Janda, Petr a velitel Peprný. Dělali různé 
kontroly, vybírali pokuty, ale Čechům jinak neškodili. 
Také  za  jednu  noc  viděli  5  zabijaček,  které  nebyly 
povoleny. Potvrdil to i p. Houžvic, který měl službu se 
strážmistrem Peprným. 
Za  vsí  u  topolu  na  nejvyšším místě  u Katusic  byla 
protiletecká  pozorovatelna  s  dalekohledem  a  kulo-
metným  hnízdem.  Bylo  tam  13  vojáků  většinou 
Rakušanů  a  1  Čech  (p.  Čupík),  který  nic  jiného 
nedělal,  než  sháněl  jídlo  pro  německé  důstojníky 
v Mladé Boleslavi.
Po  smrti  R.  Heidricha,  říšského  protektora,  byli 

popraveny stovky občanů, mnohdy celé rodiny a i do 
Katusic a Valovic přijelo zvláštní komando a hledalo 
vysílačku,  která  z  této  oblasti  vysílala,  nic  však 
nenašli. 
Každý  zemědělec  měl  předepsané  dodávky 
zemědělských produktů: počet krav na 1 ha, dodávku 
mléka  na  1  krávu,  hovězího  masa  60  kg  z  1  ha, 
vepřového masa 35 kg z 1 ha a při povolené porážce 
dodat  2  kg  vyškvařeného  sádla  na  vepře  80  kg 
živé váhy. Dále potravinářské zrní pšenice, žita. Při 
neplnění dodávek byly vysoké pokuty.

Začal rok 1945, ve spikalské kronice je psáno: „Tak 
jasně a  radostně vyskočilo sluníčko v Novém  roce, 
tohoto roku. Celý kraj zaplál růžově. Byla to předzvěst 
„Něčeho“? Vzdor  úsilí Němců,  vzdor  všem výzvám 
a hlasům,  trhá se  „světovláda“ okupantů. Německá 
armáda ustupuje a ne krokem!“
Silnice byly plné, jak jsem uvedl, že se přemisťovali 
národní hosté. Byly viděny i přesuny zajatců a vězňů. 
V Mladé Boleslavi převáděli zubožený transport vězňů 
v roztrhaných šatech, dřevácích nebo nohy ovázané 
hadry. Bylo zakázáno se k nim přiblížit, nebo jim něco 
podat.  Osmiletá  holčička  podala  jednomu  zajatci 
krajíc chleba a na místě byla zastřelena. Silnice byly 
plné  i  ustupujících  německých  vojáků,  všude  vládl 
strach a zmatek. Je nutno se zmínit o bombardování, 
které v závěru války postihlo naši vlast. 14. 2. to byla 
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Mapa Sudet.

Katusičtí fotbalisté - i před zápasem se muselo zdravit zdvižením pravice.
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Praha a bylo 700 obětí, mluvilo se o chybě v navigaci 
a  záměnu  za  bombardování  Drážďan.  Dále  21.  3 
byla bombardována Česká Lípa, 25. 3 znovu Praha, 
Neratovice, Letňany. Bombardování bylo i v květnu. 8. 
5. byla v 6,00 hod. ráno bombardována Ml.Boleslav, 
v poledne Mělník i nemocnice a v Krnsku železniční 
viadukt,  který  nebyl  zasažen  a  bomby  spadly  do 
údolí v Zámostí. V údolí od Sudoměře k Cetnu bylo 
na železniční  trati umístěno velké množství vagonů 
s různým válečným materiálem. Rovněž zde proběhlo 
bombardování a  většinou neúspěšně. Byly dohady, 
jestli  to byla  letadla německá, nebo ruská, většinou 
byla bez znaku.

Psal se 30.4. 1945 a do konce války se počítaly jen 
dny. Hitler spáchal sebevraždu se svojí manželkou, 
s kterou se nechal narychlo oženit a jmenoval předtím 
admirála  Dönitze  svým  nástupcem.  Ten  sestavil 
novou  vládu  a  snažil  se  uzavřít  dohodu  s  vládami 
USA a Anglie. 1.5. 1945 se začala v Berlíně masivně 
vzdávat hitlerovská vojska. 2.5. 1945 v 6 hodin ráno 
překročil velitel 56. tankového sboru generál Weidling 
frontu a dal se do zajetí, vydal rozkaz celé německé 
posádce  ke  kapitulaci.  Ve  svém  příkazu  napsal  
„Vzhledem  k  celkové  situaci  ztrácí  další  boj  smysl. 
Každý, kdo padne v boji o Berlín, přinese zbytečnou 
oběť“. Po dohodě s vrchním velením sovětských vojsk 
nařizuji okamžité zastavení boje. V průběhu dne byl 
odpor  německé  obrany  zastaven  a  do  večera  bylo 
celé  město  ovládnuto  vojsky  prvního  ukrajinského 
a  prvního  běloruského  frontu.  Zároveň  byla  Ruská 
armáda  požádána  o  rychlý  přesun  a  pomoc 
Pražskému povstání. V Praze rostly barikády a 1800 

jich vyrostlo za jedinou noc. 9.5. 1945 po celonoční 
jízdě přijely do Prahy tanky maršála Rybalka.

Jak  probíhaly  poslední  dny  války  v  Katusicích  
a okolí.
V  sobotu  dne  5.5.  1945  vypuklo  v  Praze  povstání, 
které  se  rozšířilo  po  celé  naší  vlasti.  Již  ráno  byla 
cítit  určitá  nervozita  v  rozhlase. Vysílání  bylo  často 
přerušeno  a  byly  hrány  i  některé  zakázané  písně, 
především sokolské (Lví silou, Letem sokolím atd.).  
Ve  12,30  slyšíme  památné  hlášení  „Voláme  české 
občany,  vojáky,  důstojníky,  české  četnictvo  přijďte  
na  pomoc  Českému  rozhlasu,  jsme  obklíčení 
esesmany a střílí se tady“. Vysílání bylo opakováno 
a  později  i  v  anglickém  a  ruském  jazyce.  Zároveň 
rozhlas  vyzýval,  aby  se  všude  ustavily  revoluční 
národní výbory a aby se ujaly moci. Ještě 4.5. přijelo  
do Katusic asi 50 vojáků na koních. Byli to „VLASOVCI“ 
(vlasovci  byli  zajatí  ruští  vojáci  vedeni  generálem 
Vlasovem, kteří v určité míře spolupracovali s Němci). 
Koně  rozpustili  po  návsi  a  rozdali  je  našim  lidem  
a vlakem odjeli do Prahy, aby bojovali proti Němcům. 
Podařilo se jim zničit obrněný vlak.
5.5.  1945  přijelo  do  Katusic  42  německých  vojáků 
polního  četnictva.Ti  byli  postupně  na  Skalsku 
odzbrojeni  panem  Röslerem,  který  prokázal  velký 
projev statečnosti. V Katusicích odzbrojovací proces 
provedl  strážmistr  Peprný  a  řídící  Pecháček,  který 
jako  nadporučík  v  záloze  byl  určen  revolučním 

Maršál Rybalko.

Škody po bombardování Prahy.

Mladá Boleslav na tom nebyla o moc lépe.
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výborem  jako  vojenský  velitel  v  Katusicích.  Bylo 
odzbrojeno  42  vojáků  a  získáno  6  osobních  aut,  
3  nákladní  auta,  30  kusů  pancéřových  pěstí,  14 
pistolí,  30  pušek,  5  pušek  opakovacích  na  10  ran,  
2 lehké kulomety, 1 bednička trhavin a 5 samopalů.  
Do  všech  zbraní  i  potřebné množství  nábojů.  Část 
zbraní byla rozdělena v Katusicích vojákům v záloze, 
část  byla  předána  do  Březovic  a  do  Pivovaru 
Podkováň. Zajatci byli odvedeni na sál a byli hlídáni. 
Hlídky byli v obcích a na rozhodujících cestách a u 
telefonu  a  rozhlasu.  Ještě  týž  den  šla  četa  našich 
vojáků odzbrojit vojáky u topola. Jak jsme již napsali, 
byli to Rakušani a odzbrojení přijali bez problémů. 
7.5. 1945 naší hlídkou u cesty směrem na Boleslav 
byla  zadržena  Libuše  Patlejchová,  která  měla 
předat  zprávu  internovaných  Němců  v  Boleslavi 
oddílu četnictva a SS. Doznání se podařilo získat po 
důkladném vyšetřování této osoby. V případě, že by 
zprávu doručila, mohlo dojít k tragédii.

I  v  Sudoměři  se  podařilo  odzbrojit  20  esesmanů, 
provedl  to pan Hůlka finanční četník a pan Pospíšil 
řídící učitel. Měli jenom dvě pistole. Na pomoc přišlo 
5  myslivců  ze  Sudoměře  a  Valovic  s  loveckými 
puškami. Odzbrojením této skupiny získali 19 pušek,  
9 pistolí, 15 pancéřových pěstí a mnoho střeliva. Němci 
byli  zavřeni  v  hospodě  na  sále  u Nováků  a  hlídáni 

sudoměřskými a valovskými občany. Telefonicky byla 
Sudoměř i Katusice propojeni na Březovice, Skalsko 
na podzemní organizaci Dub-Černý lev. 

V  pondělí  7.5.  ráno  místní  strážník  Karel  Vaněk 
vybubnoval  důležitou  zprávu,  aby občané nechodili 
ven,  nedívali  se  z  oken,  že  bude  velký  přesun 
německé armády. Trvalo to do středy 9.5.1945. Tento 
den bylo hlášeno z Březovic,  že  jede na Sudoměř, 
nebo Katusice 11 aut plně ozbrojených, asi 400 mužů. 
Přední blatníky byly upraveny a na každém autě byli 
2 vojáci s  lehkými kulomety. V sudoměřském kopci 
byla  spuštěna  závora. Auta musela  zastavit,  vojáci 
vyskákali  z  aut  a udělali  rojnici  a  stáhli  se  směrem 
k Sudoměři. Naši ustoupili na okraj obce. Při přestřelce 
byl raněn Miloš Balák, který se snažil vojáky odzbrojit. 
Po uvolnění zábran byli vojáci odvoláni a pokračovali 
směrem na Mělník, kde se střetli s partyzány. 
Přestřelka byla  i  v Klukách. Miloš Balák byl panem 
Šimonkem  odvezen  do  nemocnice  do  Mladé 
Boleslavi.  Shodou  okolností  byla  ten  den  Boleslav 
bombardována a nemocnice byla přeplněna pacienty 
následkem bombardování. Než byl pan Balák ošetřen, 
vykrvácel a zemřel. Týž den byli v Klukách zastřeleni 
pan Zbudil a pan Poslt. 

Květnové povstání v Praze - na ulicích byly barikády.

Osvobození Prahy.

Osvobození Plzně.
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V poledne šel Rudolf Houžvic na Revoluční národní 
výbor  do  školy  a  předjel  ho  voják  na  motocyklu  
a  po  zastavení  říkal  „Já  nejsem  Němec,  ale  ruský 
voják“.  Byl  to  Rus,  ukázal  legitimaci  s  podpisem 
Stalina.  Za  ním  jelo  pancéřované  auto,  zastavilo  
a  vystoupil  major  a  také  se  ptal,  kde  je  Revoluční 
národní  výbor. Ukázal  jsem na  školu. On  společně 
s posádkou pancéřového auta nejprve odzbrojili asi 
420 Němců, kteří byli na návsi. Němci museli odevzdat 
zbraně peníze a jiné věci. Major byl spokojen snadným 
zajetím  Němců,  vytáhl  2  lahve  vodky  nalil  nám  
a zapíjeli jsme vítězství – já – R.Houžvic, O.Šinkman, 
řídící  J.Pecháček  a  Ing.Krouský. Potom  jsme  zažili 
zvláštní událost. U kostela leželo 7 německých vojáků. 
Major  je vyzval, aby dali  ruce vzhůru a šli  k němu. 
Na to pro výstrahu zahřměla salva z kulometu. Šest 
jich běželo k němu,  jeden nezvedl  ruce, protože se 
zalekl  a  nevěděl,  co  dělá.  Major  ho  třemi  ranami 
z  pistole  těžce  postřelil.  Voják  sténal  a  říká  „mám 
doma ženu a 2 děti a tady umírám na konci války, je 
mi 33  let“. Když byl  již mrtev, řídící učitel Pecháček 

vyzval  samaritánku  R.Holubovou,  aby  mu  z  kapes 
vytáhla  doklady  a  věci.  Po  rozevření  náprsní  tašky 
jsme viděli foto jeho ženy a 2 děti ve stáří kolem 5 ti 
let. Byl pochován na zdejším hřbitově.
Odpoledne  začala  jezdit  auta  s  rudoarmějci,  kteří 
se postupně usazovali na dvorech a někteří jeli dál. 
Na Bezveli se ještě střílelo, byly tam zbytky Němců, 
při vyčištění od nich padl jeden ruský voják, kterého 
přinesli  do Katusic. Je pochován na zdejším hřbitově, 
kde má pomníček.
Další  voják  byl  postřelen  a  byl  operován  na 
provizorním operačním sále na Valovicích v hospodě 
u Kuntošů, kde byla zřízena ošetřovna. Vedl ji lékař – 
major Rudé armády. Pamatuji se, že byl major velmi 
opatrný, a když jsme mu dali jídlo, vzal si až poté, co 
jsme to snědli my. Pamatuji si na velmi nepříjemnou 
příhodu, kdy ruský voják opilý sbíral hodinky a pistolí 
si vynucoval  jejich předání. To požadoval  i na mém 
otci  a  říkal  „Davaj  časy“.  Ten  mu  předal  památné 
velmi  cenné  hodinky  a  večer  jsme  to  řekli  lékaři 
majoru, který u nás vedl ošetřovnu. Vojáka vypátrali 
a trvdě ho potrestali, ale hodinky se ztratili.
9. 5. projížděl Katusicemi vrchní zemský rada z Opavy 
doktor Czamel  s  osmi  letou  dcerou  a  svými  rodiči. 
Mluvil  s  ním  strážmistr  Peprný  a  Rudolf  Houžvic  
a žádali jej, aby se začlenil do transportu. On je prosil, 
aby ho nechali jet, že má staré rodiče a dceru. Ještě 
se  zeptal,  kde  jsou  Rusové.  Dozvěděl  se,  že  zde 
budou za 1,5 hodiny. On s autem odjel za Katusice 
směrem na Sudoměř. Na  kopečku  zastavil,  vjel  na 
vjezd na pole, do auta hodil granát a sám se zastřelil. 
Jsou pochováni na levé straně u silnice, vezli s sebou 
velký majetek.
Tlumočníka  z  češtiny  do  ruštiny  dělal  v  Katusicích 
pan  Vidner  čp.  2,  který  byl  legionář  za  1.světové 
války v Rusku.

Konec války – poslední význačné rozhodující dny.
4.4. 1945 byla jmenována první vláda národní fronty 
Čechů a Slováků v čele se Zděnkem Fierlingerem.
5.4. 1945 byl vyhlášen Košický vládní program Čechů 
a Slováků.
18.4.  1945  Americké  jednotky  překročili  Česko-
slovenskou státní hranici v prostoru ašského výběžku 
a pokračovali směrem na Plzeň.
1.5.  1945  povstání  českého  lidu  proti  okupantům 
v Přerově
3.5.  1945  povstání  českého  lidu  proti  okupantům 
v severních Čechách
5.5.1945 Pražské povstání
10.-12.5. 1945 dokončené osvobození českých zemí 
americkou a sovětskou armádou.
12.5.  1945  byl  poslední  boj  sovětské  armády  se 
zbytky jednotky SS u Milína okres Příbram.
19.5.  1945  dekret  prezidenta  republiky  o  národní 
správě  majetku  Němců,  Maďarů,  zrádců  a  kola-
borantů,  dekret  o  potrestání  nacistických  zločinců  

Osvobození Mladé Boleslavi

Osvobození Mladé Boleslavi - Komenského náměstí.
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a jejich pomahačů. Dekret o mimořádných soudech.
2.8.  1945  se  konala  v  Postupimi  konference, 
která  vydala  Postupimskou  dohodu.  Postupimská 
dohoda je další důležitý dokument, který pojednává  
o poválečném uspořádání Německa včetně odsunu 
německých občanů z osvobozených zemí střední a 
východní  Evropy.  Konference  se  konala  za  účasti 
vítězných  mocností  Sovětského  svazu,  Anglie, 
Ameriky a Francie.

20.11. 1945 začal Norimberský proces, který nesmí 
být nikdy zapomenut.
Na základě posledních  tří dokumentů byl prováděn 
odsun německých občanů.
Před  2.  světovou  válkou  žilo  v  Československu 
3.232.000 obyvatel německé národnosti, to je 21,9% 
všech občanů. Odsun byl prováděn na základě závěru 
z Postupimi. Do  poloviny  roku  1947  bylo  odsunutu 
2.916.000  občanů.  Po  dalším  prověřování  do  roku 
1950 zůstává v Československu 165.117 Němců.
Ve 2. světové válce padlo necelých 40 milionů osob.
Napsal  V.Kuntoš  z  vlastních  zdrojů,  dále  čerpáno 
ze  zápisků  pana  Rudolfa  Houžvice  a  učitele  pana 
Vocáska – zkrácený výpis.

Václav Kuntoš

Násilný odsun německého obyvatelstva proběhl i v Katusicích.

osobní vzpomínka 
na oslavy osvobození.
Patřím ke generaci, která měla to štěstí a neprožila 
válku.  Z  vypravování  prarodičů  a  rodičů  jsem 
si  udělala  obrázek  života  v  okupované  zemi. 
Nedostatek a strach, který prožívali bych si nepřála 
zažít,  a  co  teprve útrapy válečných bojů a  věznění 
v  koncentračních  táborech.  Jak  šťastné  jsme 
generace, které 70 let nepoznaly hrůzy války. Važme 
si svobody, materiálního zabezpečení a technických 
výdobytků  dnešní  doby. Ať  zůstane  zachovaný mír 
pro  nás  a  naše  děti.  Jakou  úlevu  museli  občané 
našeho státu pociťovat, když přišel den osvobození. 
Proto  také  tento  den  slavili  a  uctívali.  Vzpomínám  
na každoroční pokládání květin k pomníkům padlých 
a přednášení básní na oslavu míru. A jedna tato báseň 
se  mi  hluboko  vryla  do  paměti.  Napsal  ji  tenkrát, 
zde sloužící pan  farář František Vlček, na památku 
v obci zastřeleného  ruského vojáka. Tenkrát Němci 
vedli  přes  obec  Jizerní  Vtelno  transport  ruských 
zajatců, jeden z nich, hladový a zbídačený se ohnul 
pro odhozený ohryzek. Byl na místě zastřelen. Obec 
ho pochovala na hřbitově v Krnsku a na místě jeho 
skonu  postavila  pomník.  A  právě  zde,  každoročně  
9.  května  zazněla  uvedená  báseň.  Recitovávala  ji 
moje maminka, později já a pak moje sestra. 

      Eva Ulmanová

V naší obci, osamělý
mezi stromy hrob se skrývá,
a v něm syn a bdělý vojín 
ruské vlasti odpočívá. 

Z domova kdys odebral se,
voják povinnosti bdělí, 
vzal svou pušku, 
vytáh proti svému nepříteli.

Nepřítel náš kdo vždy býval?
Kdo to odedávna spílal slávské zemi?
Věděl to i ruský ten hoch,
slovanskou zem miloval
a bil do Němců dokud jen moh
a když nemoh proklínal. 

Pad jsi u nás, ranou kata, bez domova, hladov.
Bez tebe dál utýraných 
šly pak tvojich druhů řady. 

Spi tu sladce v naší zemi. 
Mír už vzešel požehnaný.
Kdo tě bil a s katy všemi, ortel bude vykonaný.

František Vlček  
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vánoční jarmark
První  adventní  neděle  roku  2014  připadla  na  30. 
listopad.  To  je  den,  kdy  již  tradičně  rozsvěcíme  
v Katusicích vánoční strom. K této slavnosti jsme již 
před  lety  přidali  pořádání  jarmarku. Počet  prodejců 
se stále rozrůstá a nabídka zboží  je stále pestřejší. 
Od  adventních  věnců,  svícnů,  vánočních  dekorací  
a  jmelí  si  zde  zakoupíte  drobné  vánoční  dárky, 
šperky,  hračky,  keramiku,  kovářské  výrobky  až 
po  proutěné  zboží,  ptačí  krmítka,  pečivo  a  další. 
Jarmark je také místem setkání s přáteli a možnost 
si popovídat u konzumace podávaného občerstvení. 
Obecní úřad Vám opět nabídl ochutnávku zabíjačky, 
kterou pan Milan Červený podává teplou a Dámský 
klub  Vás  zahřál  svařeným  vínem  a  čajem.  Kdo  je 
na  sladké,  tak  ochutnal  vánočky  a  domácí  pečivo 
našich hospodyněk. Vítanou novinkou byly smažené 
koblihy  od  Pavlínky  Paulusové.  Celé  odpoledne 
bylo  doprovázeno  kulturním  programem,  z  kterého 
jste  si  jistě  vybrali,  zaposlouchali  jste  se  a  také  si 
někteří zazpívali. Na  lesní borlici  troubil Lukáš Jíra, 
děti  z  mateřské  školy  zahájily  odpoledne  svým 
vystoupením u vánočního stromu, zde  jste se sešli 
znovu,  po  setmění,  u  vystoupení  pěveckého  sboru  
z Valovic. Celé odpoledne provázely hrou na flétny  
a zpěvem  děti ze základní školy.

kulturní akce

adventní zpívání
 21. prosince, v předvánoční atmosféře, jsme pořádali 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní zpívání. 
Sešli jsme se před kostelem u stánku s občerstvením, 
ochutnali donesené ukázky vánočního cukroví a při-
pili si punčem. 
Děti  ze  základní  školy  pod  vedením  paní  ředitelky 
Mgr. Heleny Bajtlové nacvičily  živý  betlém. Scénku 
doprovázel  hrou na  kostelní  varhany David Coufal. 
Na  tvářích  přítomných  byla  vidět  spokojenost  nad 
zdárně  skloubeným  vystoupením  dětí  a  varhan.  
A co teprve když po ukončení scénky sešel varhaník 
z kůru, aby se divákům uklonil. V kostele to zašumělo  
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a diváci nevěřícně koukali na  jedenáctiletého muzi-
kanta a s uznáním a obdivem zesílili potlesk. 
Po  té  následovalo  vystoupení  pěveckého  souboru 
Carillon z Bělé pod Bezdězem.
Ženy a dívky pod vedením paní Mgr.  Nigrínové nás 
zaujaly svým vystoupením a přinesly nám příjemný 
zážitek, uvolnění a naladění na vánoční čas. 

Popřáli jsme si krásné svátky vánoční, hodně zdraví 
do  nového  roku,  dopili  jsme  punč  a  rozešli  se  do 
svých domovů.

putovní kino
Český rozhlas Region nabídl naší obci putovní kino  
v jehož rámci nám dal vybrat z pěti úspěšných českých 
komedií. Převažující účast dětí ovlivnila výběr filmu  
a tak vyhrála pohádka Tři bratři. 
16.2.2015  byla  vinárna  kulturního  domu  svědkem 
promítání kina, jako za našeho mládí v sokolovnách. 
Komedie  Zdeňka  Svěráka  měla  rychlý  spád  a  tak 
během jednoho filmu jsme shlédli pohádky hned tři: 
Šípkovou  Růženku,  Karkulku  a  Dvanáct  měsíčků. 
Během promítání jsme si mohli objednat občerstvení 
a tak se posezení stalo ještě příjemnějším. 
Děkujeme  Českému  rozhlasu  Region  za  příjemný 
večer.
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posezení s důchodci
26. března si Vás milí senioři dovoluji pozvat na po-
sezení s kulturním programem. Těšte se na vystoupení 
dětí z mateřské školy,  tanečkem a písničkou s nimi 
přivítáme jaro. Mladí herci ze základní školy pro Vás 
nastudovali pohádku „Princové jsou na draka“.
Čeká  na  Vás  kávička  a  zákusky  a  k  večeři  kuřecí 
plátek s bramborem a oblohou. 
Přijďte  všichni,  máte  možnost  se  setkat  s  přáteli, 
popovídat si a svěřit se obecnímu úřadu co Vás trápí. 
Těšíme se na Vás. 

čarodějnice
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří 
k  velmi  populárním  lidovým  zvykům.  Ona magická 
filipojakubská noc (z 30. dubna na 1. května) patřívala 
mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí 
než kdy jindy. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje 
spousta čarodějnic,  letících na sabat. Proto se  této 
noci také říká „noc čarodějnic“. 
Na  ochranu  před  čarodějnicemi  se  na  vyvýšených 
místech pálily ohně, které měly ochránit především 
úrodu a celé hospodářství před neúspěchem. V tento 
den  vesničané  prováděli  další    zvyky  na  ochranu 
chléva- kladli zelené větévky na hnojiště a osypávali 
chlévy pískem. 

Dále  pokládali  před  vrata  domu  i  chlévů  narýpané 
drny,  zapichovali  pruty,  pichlavé  trní,  aby  se 
čarodějnice poranila, nebo také vidle a košťata. Aby 
se  čarodějnice  zahnaly,    práskalo  se  na  návsi  biči  
a střílelo z pušek. 
A  kdo  z  Vás  se  vydá  o  filipojakubské  noci  hledat 
zakopané  poklady,  nezapomeňte mít  při  sobě  květ  
z kapradí a svěcenou vodu.  
30.  duben  připadne  letos  na  čtvrtek  a  tak  nám 
krásně  svátek  Čarodějnic  navazuje  s  1.  májem  
na víkend. Přijďte všichni na náměstí na dětské hřiště, 
kde  vztyčíme  májku,  kterou  děti  předem  ozdobí. 
Čarodějnice  radostně  zakrouží  kolem  postavené 
májky a pak již vzhůru letíme na polní letiště zapálit 
oheň a upálit zlou čarodějnici pro výstrahu.

oslavy osvobození
 V letošním roce slavíme 70. let od konce druhé světové 
války.  Rádi  bychom  krátkou  oslavou  a  položením 
květin  připomněli  útrapy  války  a  na  druhé  straně 
radostné okamžiky ze znovunabytí svobody. Oslavy 
plánujeme na pátek 8. května a jejich součástí by měl 
být cyklistický závod všech věkových kategorií. 
Podrobná pozvánka bude včas uveřejněna. 

„poznávej svou obec“
 je cyklus poznávacích pochodů, které organizujeme 
pro obyvatele  všech pěti  částí  naší  obce,  aby  lépe 
poznali sebe i svou obec. Tentokrát se podíváme do 
okolí Katusic. Víte odkud teče pitná voda do vašich 
domácností?  Kde  najdete  nejmohutnější  smrk? 
Pojďte se s námi projít jarní přírodou 23.5. 2015.   

dětský den
6. červen je předpokládaný termín konání oslav Dne 
dětí. Sejdeme se ve 14,00 hodin na fotbalovém hřišti 
při sportovních a zábavných soutěžích. Občerstvení 
v klubovně bude zajištěno a děti si opečou vuřty. 

oslavy mistra jana husa
27. června v sobotu se chystáme připomenout 600. 
výročí upálení mistra Jana Husa   u Husova kamene  
v  Dolcích  u  studánky.  Rádi  bychom  tuto  malou 
slavnost spojili se srazem rodáků ze Spikal.

podrobné pozvánky budou včas zveřejněny.

připravujeme pro vás
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informace pro občany

tříděný odpad 
v roce 2015
Od  1.  ledna  2015 
vstoupila  v  účinnost 
novela  zákona  o 
odpadech  č.  229/2014 
Sb.,  která  do  oblasti 

odpadové legislativy přinesla několik změn. Obec je 
povinna  zajistit  místa  pro  oddělené  soustřeďování 
složek komunálního odpadu, a to pro:
- nebezpečný odpad
- papír
- plasty
- sklo
- kovy
- biologicky rozložitelný odpad

Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování  výše  vyjmenovaných  složek  komu-
nálních  odpadů  stanovilo  Ministerstvo  životního 
prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., která vstoupila 
v  účinnost  k  1.lednu  2015.Co  se  týče  biologicky 
rozložitelných  odpadů  uvádí  v  §2,  že  oddělené 
soustřeďování  této  složky  komunálního  odpadu 
je  obec  povinna  zajistit  „minimálně  v  období  
od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“.
Na základě změny zákona o odpadech vydala Obec 
Katusice  novou  Obecně  závaznou  vyhlášku  obce 
Katusice  č.  1/2015  o  systému  shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálního  odpadu  vznikajícího  na  území  obce 
Katusice.

Nově vzniklé složky komunálního odpadu, které musí 
být soustřeďovány dle nového zákona, řeší vyhláška 
následovně:

kov – sběrná nádoba černé barvy, 
která je umístěna vedle obchodu coop
Co do nádoby odkládat?
- plechovky od nápojů
-  zmačkatelná  víčka  od  jogurtů,  termixů,  folie  
od tavených sýrů a čokolád
- šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic 
( ne plíšky od piva ) 
- misky od buchet, paštik
- prázdné obaly od kosmetiky, prázdné tuby od mastí, 
past a krémů
- ešusy, příbory, hliníkové součásti od přístrojů apod.
- plechovky od potravin

Co do nádoby neodkládat !!!!!!
- kombinované obaly 
- obaly od cigaret, kávy, sušenek, bonbonů
- celofán
- obaly od jedů, znečištěné a zapáchající obaly

biologicky rozložitelný odpad – sběrná nádoba, 
kontejner přistavený v období od 1.4. do 31.10. 
kalendářního roku na místech a v termínech 
stanovených obcí oznámením obecního úřadu. 
Obec  připravuje  kontejner  umístěný  ve  dvoře 
obecního úřadu a odkládání bude umožněno jednou 
až dvakrát týdně, dle oznámení úřadu. ( Tuto složku 
komunálního  odpadu  lze  kompostovat  na  vlastním 
pozemku, jako dosud. )

odvoz odpadu
Za  rok  2014  bylo  z  naší  obce  
a  jejích  částí  odvezeno  následující 
množství odpadu:

Směsný komunální odpad - 159,18 t
Objemný odpad - 23,52 t
Kompozitní obaly - 0,13 t
Papír a lepenka - 0,73 t

Sklo - 10,81 t
Nebezpečný odpad - 0,34 t
plasty - 5,24 t

Za  nebezpečný  odpad  obec  zaplatila  7.212,-  Kč, 
za velkoobjemové kontejnery 67.585,- Kč, za komu-
nální odpad 512.171,- Kč, za tříděný odpad 95.377,-
Kč. Odměny od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů 
za rok činily 45.578,-Kč.

Dle  závazné  vyhlášky  obce  je  stanovena  výše 
poplatků za nakládání s komunálním odpadem 
jako v loňském roce na částku 500,- kč/osobu  
a rok. 
poplatek za psy  zůstal  stejný  i  pro  letošní  rok  
100,- kč za prvního psa, 150,- kč za druhého psa, 
200,- kč za třetího a další.

poplatky jsou splatné do 31.března 2015. 
Úhradu poplatku můžete provést v hotovosti 
v kanceláři oÚ nebo převodem na účet obce: 
č.ú.483149319/0800 variabilní  symbol  uvádějte  
u  poplatku  za  odpad  VS  1340,  poplatek  za  psa  
VS 1341.
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vtos s r.o. katusice, 
výkup odpadových surovin, 

informuje naše občany 
o výkupu těchto
komodit:
Papír výkup v hotovosti, 
cena 1,- až 1,5 Kč/kg

Kov výkup bez hotovosti, 
tržby na složenku nebo účet.
( Možno zde odevzdat i drobné kovy, které se dle nové 
vyhlášky odkládají do černé popelnice na náměstí. ) 
 
Elektrospotřebiče – můžete zde bezplatně odevzdat 
elektrospotřebiče, ale pouze kompletní. 

provozní doba:
pondělí – pátek 8,00 – 11,30 12,00 – 16,00
sobota 8,00 – 12,00

nebezpečný odpad
Svoz  nebezpečného 
odpadu  provede  firma 
COMPAG 
Mladá  Boleslav  s.r.o. 
11.dubna od 9,30 – 
9,45hod. od budovy 
obecního úřadu.
Odvezeny  budou:  obaly 
od  barev,  autobaterie, 

lednice,  mrazničky,  televizory,  monitory  a  zářivky. 
Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné 
podstatné  části  a  nesmí být demontované.  Dále 
bude odvezen olej,  barvy  (vše  v dobře uzavřených 
nádobách) monočlánky a drobné baterie. Jiné druhy 
odpadu  nebudou  odvezeny.  Odvážen  bude  pouze 
odpad a elektrozařízení   pocházející z domácností! 
odvoz se netýká odpadů z podnikatelské 
činnosti. 
Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad bude 
včas oznámeno. Sledujte vývěsní tabule.
Dále  upozorňujeme,  že  kontejnery  na  plasty  i  sklo 
slouží  jen  fyzickým  osobám  a  rozhodně  do  nich 
nepatří odpad z podnikatelské činnosti.

pracovní doba obecního Úřadu 
v katusicích v roce 2015 

Úřední dny:
Pondělí  8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00hod.
Středa 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00hod.
Úřední  dny  jsou  vyhrazeny  veřejnosti,  občanům  a 
řešení  jejich  požadavků.  V  úředních  hodinách  jsou 
veškeré služby OÚ plně k dispozici.

ostatní pracovní dny:
Út 8:00 – 11:30
Pá 8:00 – 11:30

řízení nad rámec pracovní doby:
Neodkladné  záležitosti,  požadavky  dojíždějících 
občanů, studentů nebo chalupářů vyřizujeme i mimo 
stanovenou  pracovní  dobu  individuálně,  ale  vždy  
po předchozí dohodě  (  telefonicky  či  e-mailem  
je nutné dohodnout termín a čas jednání ).
Mimořádné omezení úředních hodin nebo pracovní 
doby  se  snažíme  vždy  oznamovat  s  dostatečným 
předstihem. K  tomuto  kroku  přistupujeme ojediněle 
pouze v době vánočních svátků a na přelomu roku, kdy 
se uzavírají pokladny a celé účetnictví, a výjimečně 
v  době  letních  prázdnin.  Z  našich  zkušeností  se 
jedná o dny, kdy je zájem veřejnosti o řízení na úřadě 
minimální.

obecní úřad kontakty:
Email: urad@obec-katusice.cz
Tel. 326394312, mobil 774723394
Datová schránka: 7jabdpu

hlášení místního rozhlasu:  hlášení  místního 
rozhlasu  je  možné  zasílat  také  emailem.  Žádost  
o  zřízení  služby  pište  na  adresu:  urad@obec-
katusice.cz 
–  do  předmětu  zprávy  uveďte  „hlášení rozhlasu 
elektronicky“.

Web: www.obec-katusice.cz
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informace o kvalitě vody

cena vodného a stočného
Firma Vak a.s. Mladá Boleslav nás informovala o ceně vodného a stočného pro letošní rok 2015.
Ceny v Kč/mJ bez DPH včetně 15%DPH
Voda pitná 39,50 45,43
Voda odkanalizovaná 36 41,40
Celkem 86,83

trnová
V sobotu 22. 11. 2014 se sešli občané Trnové v místní 
zvoničce.
V programu bylo: 
- vznik útulku pro psy v obci
- požadavky občanů na rok 2015
- připomínky občanů
V  přátelské  atmosféře  nás  přivítala  paní  starostka 
Eva Ulmanová. Poděkovala všem občanům za zvele-
bení  a  údržbu  obce.  Paní  Nedbalová  seznámila 
spoluobčany se svým záměrem vybudovat na svém 
pozemku útulek pro opuštěné psy a kočky. Ubezpečila 
občany,  že  v  žádném  případě  nemají  mít  strach,  
že by je provoz útulku  nějak omezoval nebo rušil. Vše 
probíhalo v milé a pohostinné atmosféře sousedského 
posezení a došlo i na požadavky trnováků 
- výsadba okrasných keřů na návsi
-instalace úřední nástěnky
-oprava zábradlí a stržené cesty k vlaku
- oprava hráze a vybrání bahna z kalu
- natěr podlahy v kapličce
Všechny  připomínky  pani  starostka  vyslechla  
a na vše co bylo třeba odpověděla. 

Těšíme  se  na  další  spolupráci  a  chystáme  další 
posezení k vítání jara.

V. Štencová
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Meteorologické pozorování - porovnání výsledku.
Meteorologická  stanice  v  Katusicích  sleduje  vývoj 
počasí a především srážky mnoho let. Dle pracovníků 
hydrometeorologického  ústavu  je  zde  určitý  zlom 
v  teplotách  a  formě  srážek.  Na  stanicích,  kde  se 
provádí měření vzdálené 10 km od Katusic a to v Bezně  
a v Mladé Boleslavi se vyskytují rozdíly. Při určitých 
mezních hranicích  takové,  že například  v Boleslavi  
a  Bezně  prší  a  v  Katusicích  sněží.  Přesto,  že 
nadmořská výška je s minimálním rozdílem, sám jsem 
se o tom přesvědčil, protože jsem jezdil do Bezna 33 
let a tam jsem pracoval na ověřovacím semenářském 
státním statku a rovněž zpracovával meteorologická 
hlášení.  V  současné  době  hydrometeorologický 
ústav  chce  stanici  v  Katusicích  zmodernizovat  
a  automatizovat  s  podmínkou  výstavby  malého 
stožáru  a  zavedení  elektrického  proudu.  Stanice 
v  Katusicích  si  to  zaslouží.  Údaje  jsou  mimo  jiné 
používány pojišťovnou při živelných pohromách (silný 
vítr,  kroupy,  vysoké  srážky  –  povodně, mrazy  atd.)  
a při žádostech o případné finanční vyrovnání. 
Český hydrometeorologický ústav je speciální ústav 
pro  obor  meteorologie,  klimatologie,  hydrologie  
a ochrany čistoty ovzduší. Tyto úseky sledují potřebné 
údaje  prostřednictvím meteorologických  stanic  jako 
je například stanice v Katusicích.
Rok 2014 lze charakterizovat  jako rok sušší a  ještě 
s nerovnoměrným rozložením srážek. Na Katusicku 
vlivem vyšší  hladiny  spodní  vody  je  lepší  přísušek, 
než vlhký rok. To se také vloni potvrdilo dosažením 
vysokých výnosů obilovin – ozimé pšenice, ječmene 
jarního, řepky olejky a cukrovky. Například u jarních 
ječmenů  bylo  v  Zemědělské  společnosti  Katusice 

dosaženo  85  metráků  na  1  ha,  a  u  cukrovky  na 
některých  honech  přes  1000  metráků  na  1  ha, 
rovněž u řepky byly výnosy vysoké, i když na honech  
u Spikal, byly výnosy ovlivněny krupobitím.

přehled srážek rok 2014

V současné době jsou rovněž nižší srážky, napadlo 
i  málo  sněhu,  prakticky  nemrzne  a  denní  teploty 
jsou  vysoké.  Na  poli  se  vyskytuje  hodně  hrabošů. 
Je předpoklad pro vyšší  výskyt  živočišných škůdců 
a  vyšší  výskyt houbových chorob. Na  toto  se musí 
zemědělci a zahrádkáři připravit.

V. Kuntoš

meteoroloGie

měsíc 50ti letý prů-
měr v mm

skutečné 
srážky v mm

doplněk 
pozorování

leden 38 27,1 jen 7 cm sněhu
únor 33 2,2 jen 2 cm sněhu
březen 40 36,6
i.čtvrtletí 111 65,9 méně 45,1mm

duben 40 32,4
květen 63 96,8
červen 69 17,6
ii.čtvrtletí 172 145,8 méně 26,2mm
Červenec 75 78,9
Srpen 67 74,3
září 46 35,6
iii.čtvrtletí 188 188,5 více o 0,5mm
říjen 44 67,7
listopad 40 45,9
Prosinec  44 10,6
iv.čtvrtletí 128 124,2 méně o 3,8mm

opravy a rekonstrukce

oprava zdi u mateřské školy 
V měsíci  červenci až srpnu proběhne  rekonstrukce 
zdi  u  mateřské  školy.  Betonová  rozpadající  se 
zeď  bude  nahrazena  stavebnicovým  systémem 
železobetonových desek. 
Obec zažádá o dotaci ze Středočeského kraje. 

oprava hasičského vozu liaz 
Zásahové  vozidlo  LIAZ  vyžaduje  opravu  brzd, 
podvozku a nové pneumatiky. 
Obec zažádá o dotaci Středočeský kraj. 

oprava komunikace v kováňské ulici. 
Havarijní stav komunikace v Kováňské ulici  je stále 
častěji  předmětem  oprávněných  stížností  našich 
obyvatel. Na naši žádost na opravu této komunikace 
nám vloni  Krajská správa a údržba silnic Mnichovo 

Hradiště  odpověděla,  že  celoplošná  oprava  není 
možná z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Na  letošní  rok  jsme  opět  žádali  její  opravu,  ale  do 
plánu  oprav  pro  letošní  rok  nebyla  zařazena,  dle 
informací ze Středočeského kraje.  
Obec projednala s Krajskou správou a údržbou silnic 
opravu  pravé  krajnice  této  komunikace  v  úseku od 
křižovatky ke kolejím. Komunikace by byla protažena 
k podezdívkám zahrádek a tak by vznikl prostor pro 
chůzi (tak jsme postupovali před třemi roky v Bělské 
ulici).  Krajská  správa  dává  souhlas  se  vstupem na 
jejich  pozemek  a  souhlas  s  opravou,  celou  opravu 
hradí  obec.  Tuto  variantu  nám  umožňuje  uložená 
povrchová kanalizace v krajnici, jinde v ulici kanalizace 
není zbudována. 
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návŠtěvy naŠich seniorů 
Jako každý  rok před vánočními svátky obecní úřad 
navštívil  naše  obyvatelky,  které  žijí  v  domech  pro 
seniory v Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou 
a v Mladé Boleslavi.
Návštěvou,  malým  dárkem  a  kytičkou  jim 
připomeneme, že na ně jejich obec nezapomněla.
První Vánoce mimo domov trávil i náš obyvatel Zdeněk 
Formáček  z  Trnové.  Po  té,  co mu  zemřela matka, 
byl  umístěn  v  Domově  pod  Skalami  Kurovodice.  
S paní místostarostkou  Mgr. Věrou Štěncovou, která 
nikdy neodmítla pomoc jeho rodině dokud žila v naší 
obci,  jsme  pana  Formáčka  navštívily.  Nebyly  jsme 
tu  poprvé,  útulné  prostředí,  vlídný  personál,  to  vše 
nám bylo již známo. Ale tentokrát jsme měly možnost 
pobýt déle  i s dalšími obyvateli domova a seznámit 
se  blíže  s  jeho  provozem  a  denním  programem. 
Způsob  ubytování  v  podobě  malých  domácností 
vytváří  rodinné prostředí. Pan Formáček  zde našel 

klidný  domov,  kamarády  a  veškerou  péči,  kterou 
potřebuje. Z návštěvy  jsme odjížděly spokojené, že 
je o našeho obyvatele tak dobře postaráno. Vedení 
a personál Domova si zaslouží poděkování za péči 
věnovanou  zde  žijícím  klientům  a  za  vytvoření 
krásného  přírodního  prostředí  v  areálu  přímo  pod 
skalami Drábských světniček.

poděkování 
Obecní  úřad  Katusice  děkuje  všem  ženám,  které  
v  průběhu  roku  chodí  dobrovolně  uklízet  kostel. 
Aby zde mohly v důstojném prostředí probíhat mše, 
pohřby a veškeré kulturní akce, které zde se svolením 
církve můžeme pořádat, je třeba kostel čas od času 
uklidit a vyzdobit.
Tak tomu bylo i naposledy před adventním koncertem, 
a to už je v kostele pěkná zima. Ale sehraná skupinka 

žen si rozdělí práci a ve chvilce je hotovo: nazdobený 
stromeček, postavený betlém, vyluxováno, ometené 
pavučiny,  nazdobené  vázy,  utřený  prach.  A  po 
koncertě,  ještě  večer,  uklidit,  aby  na  mši  bylo  vše  
v  pořádku.  Děkuji  vám  milé  ženy,  za  vaši  ochotu  
a váš čas věnovaný nám všem.

smuteční oznámení
Obecní úřad Katusice oznamuje našim občanům, že 
dne 7. února 2015 zemřel náhle pan farář ze Mšena 
R.D.  Bohuslav  Bártek.  Od  roku  2006  působil  jako 
farář ve Mšeně a byl i administrátorem farnosti Kováň, 
do které spadá  i náš kostel. V únoru 2013 započal 
s  opravou  havarijního  stavu  interiéru  katusického 
kostela a v březnu 2013 byly práce dokončeny. Přes 
těžkou nemoc, která ho v té době postihla, nepolevil 
ve  svém  úsilí  a  opravu  dokončil.  Nová  elektrika  
a následná výmalba změnila náš kostel k nepoznání. 
Dnes  je  pýchou  obce. Pan  farář Bártek  k  nám  rád 
jezdíval  a  sloužil  mše  v  našem  kostele.  Mnozí  si 
ho  pamatujete  ze  slavnostní  mše,  kterou  sloužil 
27.10.  2013  ve  Spikalích,  kde  jsme  si  připomněli 
80. výročí vysvěcení zvonu v kapličce sv. Prokopa. 
Jeho přání obnovit zde mše ve svátek sv. Prokopa, 
mu již nesplníme, ale budeme na něho vždy s úctou 
vzpomínat, a připomínat nám ho bude dílo, které po 
sobě zanechal. 

Eva Ulmanová, starostka
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seznam jubilantů

duben   
70 let  Jiřina Vojáčková
  Helena Šmolová
81 let  Miloslava Folprechtová
85 let  Marie Jírová
91 let  Jan Goldbach

květen
60 let  Rudolf Šťastný
  Jaroslava Šťastná
84 let  Alena Velová 
    
červen
75 let  Ján Niko
81 let  Václav Pazderník
83 let  Jan Janda
85 let  Josef Jíra

všem jubilantům přeje obecní úřad katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

výročí sňatku

kamenná svatba
65. výročí sňatku oslaví 25. 3. 2015 manželé 
Jaroslava a Miloslav Zemanovi.

společenská kronika

evidence obyvatel
K 31.12. 2014 evidujeme v naší obci 784 trvale žijících obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel tvoří 395 žen a 389 mužů.
V roce 2014 se narodilo celkem 5 občánků ( 2 chlapci a 3 dívky ), zemřeli 3 občané. 
Do obce se přistěhovalo 25 občanů a odstěhovalo 31 občanů.
Oproti minulému roku se celkový počet obyvatel snížil o 4 občany.

upozornění hlavně pro seniory
S příchodem teplého počasí se zase začínají objevovat 
podomní  obchodníci,  varujeme  všechny  občany, 
hlavně  seniory,  před  různými  podvodníky.  Zatímco 
jeden Vás přesvědčuje o výhodách nabízeného zboží, 
např.  v  kuchyni,  druhý  využije  zaneprázdněnosti 
majitele domu nebo bytu a stačí prohledat sousední 
místnosti. Nepouštějte  tedy do domu nikoho cizího, 
ani  pokud  Vám  bude  tvrdit,  že  je  kontrolor  plynu, 
elektřiny, apod. Nejednou se stalo, že důvěřivý občan 
pustil do domu právě takového kontrolora, poté zjistil, 
že peníze které měl připravené na uhlí a uschované 
mezi prádlem  jsou nenávratně pryč. Na nápravu  je 
však už pozdě. Málokdy se stane, že pachatelé jsou 
zadrženi a i když jsou, peníze Vám nikdo už nevrátí. 
Proto buďte opatrní a zamykejte vchodové dveře.
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mateřská Škola

Marně  jsme  čekali  celou  zimu  na  hromady  sněhu, 
závěje  a mráz,  který  by  zničil  chřipkové  bacily. Ale 
i když bacily řádily, naše děti se nedaly, jedly hodně 
ovocných  vitamínů  a  nad  chřipkou  vyhrály,  tak 
jako  rodina Palečkovic, v pohádce,  „Jak vyzrát nad 
bacily“. S tímto divadelním představením přijela děti 
potěšit  a  poučit  divadelní  společnost  „Koloběžka“. 

Proto se mohly s chutí pustit do přípravy „Slunečního 
maškarního  plesu“  pro  sebe  i  děti  z  okolních  obcí, 
pořádaného v KD Katusice. Děti si procvičily jemnou 
i  hrubou  motoriku  při  výrobě  slunečnic  a  sluníček, 
které  tvořily  výzdobu celého  sálu. Sešlo  se  celkem 
98  dětských  masek,  kouzelně  tančily  a  soutěžily 
i  se  svými  rodiči.  Večer,  na  „Maškarním  plese  pro 
dospělé“,  tančilo  120  nádherných  masek.  Tančící 
masky  vytvořily  svým  příjemným  a  ohleduplným 
vystupováním velice příjemnou a klidnou atmosféru, 

Pohádkové představení „Jak vyzrát nad bacily“.

Dětský maškarní ples.

Maškarní ples pro dospělé.
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která dýchala na sále až do konce plesu. Děkujeme 
všem  dobrým  lidem,  kteří  přispěli  k  realizaci  plesů 
jakýmkoli způsobem. 

zápis dětí na školní rok 2015/2016 do naší 
mateřské školy se uskuteční 23. dubna 2015,  
od 15.00 hod. v duhové třídě. rodiče, 
vezměte si s sebou rodný list dítěte a svůj  
občanský průkaz.

Kolektiv Mateřské školy Katusice

Tříkrálový pochod obcí.

Výkresy dětí z mateřské školy.
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začátek roku 2015 v naŠí Škole
Rok  2014  jsme  úspěšně  zakončili  Mikulášskou 
besídkou dne 4.12., na které vystoupili všichni žáci 
naší  školy  (  80  žáků  )  v  pohádkovém  muzikálu 
„Princové jsou na draka“. Po loňské zkušenosti jsme 
opět vánoční náladu doladili písní Václava Neckáře  
-  „Půlnoční“,  kterou  jsme  si  zvolili  naší  vánoční 
hymnou.

Poté  již  následovaly  každoroční  akce,  které  nám 
připomínají  příchod  Vánoc.  Vánoční  jarmark 
s  rozsvěcením  vánočního  stromu,  Vánoční  koncert 
s živým Betlémem pořádané naším obecním úřadem 
a  vystoupení  flétnařek  na  Vánoční  bohoslužbě  
na faře na Kovánci.

zápis:  Důležitým  mezníkem  je  každoročně  zápis 
dětí do prvního ročníku. V naší škole  zápis proběhl 
dne  15.1.  a  k  zápisu    přišlo  stejně  jako  v  loňském 
roce 23 dětí. 
Jsme potěšeni zájmem a důvěrou rodičů, kterou nám 
svěřením vzdělání svého potomka projevují.

Tradiční  akcí  naší  školy  je  „Masopust“.  Žáci  si 
v úterý 17.2. oblékli pěkné masky a obešli naši obec 
v  masopustním  průvodu,  při  kterém  prozpěvovali 
masopustní  říkadla  a  rozdávali  koblihy,  které 
k Masopustu neodmyslitelně patří.

pozvánka na naŠe akce:
Ve  středu  18.  března  od  16  hodin  –  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.

V  pátek  20.  března  od  10.30  hodin  -  půjdeme 
průvodem  za  ves  vynést  „Morenu“,  kde  ji  upálíme. 
Doufáme,  že  Vám  tím  zajistíme  odchod  zimy  
a příchod jara v plné kráse.

Škola v roce 2015:
V loňském roce se nám podařilo sehnat několik dotací 
a darů v celkové výši 268.000 korun.
I letos se bude ředitelka školy Mgr. Helena Bajtlová 
pokoušet o získání dalších dotací. 
Velmi  bychom  potřebovali  školní  hřiště  a  výměnu 
počítačů v PC učebně.
K  těmto  záměrům  je  potřeba  sehnat  přibližně 
2.000.000  korun,  tak  nám  držte  palce,  ať  se  to 
povede.

základní Škola

Mikkulášská besídka.
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prosba - důleŽité !!!!
Prosíme rodiče našich žáků, ale také všechny občany, 
aby dodržovali dopravní značení v blízkosti školy.
a to především ve směru od mb zákaz zastavení. 
Bohužel  v  tomto  směru  není  v  našich  silách  najít 
prostor pro vaše parkování pří přívozu nebo odvozu 
vašich dětí ze školy.
Proto  vás  prosíme,  abyste  využili  prostoru  proti 
škole, kde můžete beztrestně zastavit a dohlédnout 
na bezpečný přechod vašeho dítěte ke škole a nebo 
využívali veřejného parkoviště a své dítě ke dveřím 
školy doprovodili.
Tím,  že  v  ranních  a  v  odpoledních  hodinách,  (při 
příjezdu  a  odjezdu  žáků)  zastavujete  přímo  před 
školou, komplikujete místní dopravní situaci a  ta se 
stává  nepřehlednou  a  nebezpečnou  jak  pro  vaše 
dítě, tak i pro ostatní spoluobčany.
Stejně tak apelujeme na občany nakupující v místních 
vietnamských potravinách, kteří zastavují přímo před 
tímto  obchodem  na  chodníku  (  což  je  zakázáno  )  
a tím ohrožují děti a ostatní občany využívající tento 
prostor k chůzi a čekání na autobus. 
I vy prosím využívejte ke krátkým nákupům prostor 
proti škole, kde můžete na kratší dobu zaparkovat.
předem děkujeme za pochopení a pomoc 
při řeŠení tohoto problému.

Děkujeme zastupitelstvu obce Katusice za podporu 
naší školy a děkujeme všem občanů, kteří nám darují 
starý papír. Každé pomoci si velmi vážíme.

S přáním krásných jarních dnů a pozváním na naše 
akce

Mgr. Helena Bajtlová                                                                                                                        

Masopustní průvod.
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v červnu 2015.
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.

inzerce

zumba
Vzhledem k  tomu, že  je od nového  roku malá účast,  tak musím 
zvolit jinou variantu a cvičení bude probíhat formou kurzu. Pondělí 
-pilates  a  zumba,  kde  si  předplatíte  10  lekcí  za  600  Kč,  středa 
-zumba a posilování, cena je stejná a v případě nemoci, si můžete 
jednu  hodinu  nahradit.  Kdo  bude  mít  zájem  chodit  v  pondělí  
i ve středu zaplatí nejprve 600 Kč a zbylou částku doplatí v průběhu. 
Skladby budou nové. Pokud víte, že chodit pravidelně nemůžete, 

tak  jednotlivé  vstupné bude 80 Kč,  pokud se  kurz otevře. Začátek od 9.  3.,  tak Vás prosím o  závaznou 
rezervaci. Děkuji a doufám, že se cvičení rozjede a bude Vás bavit.

 Cvičitelka Evča


