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číslo - 1. březen 2017

Spikaly v roce 1654 byly rozděleny do tří panství – 
Sovínky, Kropáčova Vrutice a Mšeno – Lobeč.  
1) Panství Sovínky, kam patřila čp.1, 2, 3, 4, 9 a 11.  
Tak tato část obce patřila pod pražské arcibiskupství 
od roku 1627, až do vyvázání poddanství.

2) Panství Kropáčova Vrutice, sem náležely dvě 
chalupy a to hostinec čp.6 a naproti čp.10, ještě stojí 
za zmínku, že sem patřily později chalupy čp.7 a čp.8, 
bohužel nevím, kdy se tyto chalupy postavily, ale bylo 
to před rokem 1760 (chalupy čp.7 a 8 již nestojí). Toto 
panství patřilo Vančurům z Řehnic, později hrabatům 
Šporkům.

3) Panství Mšeno – Lobeč, sem patřila chalupa čp.5. 
Majitelé nerobotovali, ale peníze musili odevzdávat 
rychtáři vrátenskému. Vlastnili Věžníkové z Věžníku. 

DoMy PanStVí SoVínKy

Čp.1 
Na tomto gruntu hospodařil rod Marků, až do r. 1655 
kdy koupil grunt Václav Malej. Roku 1658 se ujímá 
gruntu Michal Vítek od Václava Strádala. R. 1664 
ujímá grunt od práva konšelského Jan Marek, 1715 
jeho syn Jan Marek, který v roce 1731 směnil grunt 
ve Spikalech za grunt čp.25 v Krásné Vsi s Janem 
Bendou. Rod Bendů zde hospodařil až do roku 1866, 
kdy František Benda prodal statek Václavu Novákovi 
a odstěhoval se do Katusic. 
V r. 1889 kupuje statek František Moc z Bukovna.

Čp.2
Roku 1626 kupuje grunt Jan Meydle od Vítka 
Balatky. V roce 1629 kupuje Jiřík Pavlů. Rod Pavlů 

Jaro je tady. ano, jaro je už tady, a ten pouhý fakt, navzdory počasí venku, vlévá do žil samotnou 
esenci energie. a pokud je to podpořeno i občasnými slunečnými dny, je vyhráno. Pryč se zimním 
spánkem a hurá do života. Však zahrada už nedočkavě čeká na svou jarní péči, a odměnou nám 
zaplavuje mysl nekonečnými představami, co a kam zasadíme, aby se tomu letos už konečně dařilo. 
ale i přes to všechno radostné činění, přijdou chvíle, kdy si s chutí zalezeme, abychom při kávě  
a něčem ke čtení, dali odpočinout svým upracovaným svalům a čerstvým puchýřům. 
a právě pro tyto chvíle odpočinku je tu náš zpravodaj, připravený vás pobavit a informovat o aktuálním 
dění ve vašem okolí. tak se s chutí pusťte do čtení a nám nestačí než doufat, že se vám bude líbit.

KatUSICKÝ ZPRaVoDaJ

SPIKaLy V RoCe 1654 a MaJIteLé gRUntů
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je zde až do roku 1664. Vdova Dorota po Václavu 
Pavlů v roce 1668 si bere vysloužilého mušketýra 
Šimona Aušderwegera, od slavného regimentu 
Jednovského.
Roku 1698 se ujal gruntu Václav Khandler, 1724 
Jan Khandler, 1741 Václav Finkous. V roce 1748 
se k vdově po Finkousovi přiženil Matěj Polívka 
z Kaniny. Rodina Polívkova hospodaří a vlastní grunt 
až do roku 2004, kdy statek kupuje rodina Míčova.

Čp.4
L.P. 1625 Jan Matouš z Katusic čp.8 kupuje  
ve Spikalech od Václava Mačury grunt čp.4 spo- 
lečně s čp.3 (stávalo naproti). Rod Matoušů zde 
hospodaří až do roku 1826, kdy tento rok již je 
hospodářem Václav Štrobach. Štrobachovi hospodaří 
zde až do roku 1911. V tomto roce Marie vdova 
Štrobachová prodala statek manželům Václavu  
a Anežce Šágrovým z Katusic. Po roce 1989 vlastní 
Koudelkovi z Čisté.

Čp.9
Po zběhlém Wondrovi roku 1616 ujímá grunt Bartoň 
Fousek. R.1638 Jíra Fousek.
R. 1639 koupil od Jíry Fouska, Jan Kozák. Jan Kozák 
hospodaří do roku 1665, v tomto roce umírá a v roce 
1666 je dosazen za hospodáře Matěj Novák. Byl 
však špatným hospodářem a ještě týž rok se gruntu 
ujímá Jiřík Sýbrt.
R. 1667 prodává grunt Kateřina vdova Sýbrtová, 
Janu Pavlů (nejspíše původem z čp.2). V roce 1669 
Jan Pavlů umírá a gruntu se ujímá jeho syn Felix 
Pavlů. V roce 1673 ujímá se gruntu Ondřej Nájemník. 
V r. 1676 Jiřík Boháč (který od své manželky a dítek 
utekl).
V roce 1684 koupil grunt Jan Mačura. V roce 1694 
koupil grunt Jan Heřman ze Sovínek (starobylý rod 
evangelíků, který měl příbuzenstvo v nedalekých 
Nebuželích; není však prokázáno, ale měly tyto dva 
rody na sebe vazby). Heřmanovi vlastnili statek čp.9, 
až do druhé poloviny 19. století (rod Heřmanů žil ve 
Spikalech až do 1. poloviny 20.století a to v čp.15; 
potomci Heřmanů z čp.15 se odstěhovali do Trnové). 
Statek v druhé polovině 19. století vlastnil doktor 
Kleinert, sezdaný s Annou Heřmanovou z čp.12 
(příbuznou s Heřmanovými z čp.9). Tento Kleinert byl 
člověk lstivý a podvodný. Pan František Heřman, již 
stařík, který daroval grunt své neteři z čp.12, vystřelil 
po Kleinertovi, neboť na Františku Heřmanovi udělal 
veliký podvod (Vyšetřující soudce sám prohlásil: 
„Stařečku měl jste lépe mířiti“ Heřmana nepotrestal;  
p. František Heřman díky dobrosrdečnosti rodiny 
Jírové z čp.5, žil u nich a u nich zemřel také  
na peci).
R. 1874 statek Kleinert prodal Janu Plačkovi, který 
hned tento veliký statek s pozemky rozprodal až  
na 12 korců. Od něho koupil stateček Václav Ostrý.

V roce 1885 Václav Ostrý v dražbě prodává statek 
Václavu Doušovi z Oumyslovic (synovec Václava 
Douši ze Spikal čp.11), který si vzal za manželku 
Marii Heřmanovou z čp.12.
Neměli spolu děti, ale schovanku Marii Tůmovou.  
Ta se provdala za Václava Jíru z čp.5.
Dnes vlastní rodina Jírova.

Čp.11
První písemná zmínka o tomto gruntu je z roku 1587, 
kdy Pavel Honzů koupil od svých bratrů a sester tento 
grunt. Posledním hospodářem na gruntu byl od roku 
1813 Václav Honzů, neměl žádné syny (Dále rod 
Honzů pokračuje v čp.14 do roku 1851; a dále rodem 
Honzů v Krásné Vsi). V 19. století Dorota Honzů 
z Krásné Vsi čp.5, si bere p. Honce z Kluků a její 
dcera Alžběta se ujímá gruntu ve Spikalech čp.11.
R. 1860 Alžběta vdova Honcová, vlivem direktora 
sovineckého a správce katusického „Strýčka“ si vzala 
za manžela Václava Doušu z Netřebic u Nymburka. 
Doušovi vlastní statek až do roku 1930, kdy Miloslava 
Doušová si vzala p. Zdeňka Žerta ze Sovínek (rod 
původem z Holandska, který přišel do Čech v 15. 
století a od císaře Rudolfa II. dostali erbovní listinu).

Rodina Honzů byla tajnými evangelíky. Po Havlu 
Honzů zůstaly dvě dcery, z nichž Dorota pro víru  
a bludy kacířské, za trest rajtovala na dřevěném oslu  
v neděli na náměstí v Sovínkách. Rod udržel mnoho 
knih: Bible, kancionaly, Pralis pritatis atd., které 
zazděny byly ve sklepě v pološtítném výklenku. První 
část sklepa „modlitebna“, byla tajným shromaždištěm 
evangelíků. V témže neznatelném výklenku uschován 
býval kalich. Na jednom trámu staré stodoly byl 
letopočet 1627-1848.

PanStVí KRoPáČoVa VRUtICe

Čp.6
Stará výsadní krčma, kterou r.1749 zdědil Jan 
Štrobach. Štrobachovi měli hostinec až do roku 
1778. K tomuto číslu patřívalo kdysi i čp.7, které již 
dnes nestojí (v 18.století v čp.7 žila rodina Vidnerova, 
původem z Katusic čp.2). V roce 1778 koupil hosti-
nec Jan Vítek. R. 1810 koupil p. Jizba a od něho roku 
1860 kupuje František Benda, který r. 1876 prodává                  
p. Vaňkovi. V roce 1883 koupil starodávný hostinec 
Štěpán Pecháček z Bezna, který byl všude známý 
jako „Bratříček“. Po jeho smrti koupil hostinec Josef 
Haspekl z Lipníka, který svou dceru Annu provdal  
za Václava Vidnera z Katusic čp.2 v roce 1914. Po 
válce zde byl Václav Vidner hostinským, byl to i čsl. 
legionář v Rusku. V dnešní době hostinec již zde 
není. Dům patří rodině Vidnerové.
Dříve hostinec míval i kuželník (za první republiky 
mladí hoši ze Spikal starým štamgastům ze Spikal 
stavěli zde kuželky a tím dostávali i nějaké drobné 
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od hostů hostince; kuželky stavěl např. Josef Holub 
z čp.13)

Čp.10
L.P. 1713 koupil je Pavel Štrobach, r. 1743 syn Václav, 
po něm r. 1785 Šťastný Štrobach. Z rodu těchto 
Štrobachů Václav, po 6. letech dělal kostelníka ve Stre-
nicích, až do roku vyhlášení náboženské svobody, 
kdy se přihlásil k víře „Bratrské“. „Po 6 letech nevěděl 
jsem, že hřeji na prsou zmiji!“ prohlásil dosavadní 
jeho duchovní. Po Šťastným Štrobachovi ujali se 
tohoto čísla Šimkové a r. 1860 sňatkem s Kateřinou 
(dcerou) ujmul se čísla Josef Pecháček ze Všelis.  
Po smrti 1900 zdědila usedlost dcera Anna provdaná 
v Bukovně za Josefa Koudelku. V roce 1909 zdědila 
je dcera Marie provdaná Doušová v čp.11 (druhá 
dcera Anna provdala se do čp.2 za Karla Polívku 
r.1907). V roce 1933 sňatkem s Josefem Šubrtem  
z Mladé Boleslavi, zdědila je dcera Věra. Děti 1934 
syn Josef a 1937 syn Jiří.
V roce 1976 koupila dům rodina Votrubcová. Dnes 
patří Zdeňku Měšťanovi a Anetě Rudolfové.

PanStVí Mšeno – LobeČ

Čp.5 
Rod Spikalských, příjmení po naší obci. Tento rod  
tu je již od 17. století, až do poloviny 18. toletí .
(S příjmením Spikalský jsme se ještě mohli setkat 
v 19. století v Zamachách a Velkých Všelisích).  
Po nich v 18. století se přiženil ke Spikalským  
p. Brnka (původ ze skalského mlýna), později od  
r. 1818 Mělnický z Kováně, který si vzal pí. Brnkovou 
a od roku 1858 Josef Jíra původem z Bukovna. Dnes 
tu žijí Jírovi.

Václav Pekař

VZPoMínKa na VeLIKonoCe

Velikonoce nebo Vánoce, přemýšlím, které, že svátky 
jsem jako dítě měla raději. Nedokáži se rozhodnout, 
každé mají své kouzlo, své tradice a rituály, které 
naše babičky a maminky uměly tak pěkně ctít. 
Nezapomenutelné vzpomínky mého dětství se mi 
vynořují v paměti, všechny ty zvyky, které udělaly ty 
svátky jara tak krásné. 
Pro nás děti to začalo ve čtvrtek v poledne, kdy hoši 
ze vsi začínali řehtat. Ti menší měli řehtačky točící se 

v jedné ruce, ti starší kocoura, to byla řehtačka, která 
se držela v jedné ruce a druhou se na ní točilo kličkou. 
Nejstarší řehtáč byl „pán“. Řehtáči obcházeli vesnici 
a u každého křížku a u kapličky poklekli a společně 
se modlili. Staří dědové je poslouchali a dbali, aby se 
hoši řádně a hlasitě pomodlili. A my děvčata jsme je 
také důležitě doprovázela a kontrolovala. Není divu, 
že jsme někdy předčasně schytala nějakou ránu 
hodovačkou, chlapcům naše rady a pokřikování moc  
po chuti nebyly. 
Po posledním večerním řehtání na velký pátek jsme 
se seběhli u kalu na návsi. Hoši přivezli na káře 
panáka ze slámy, měl oblečené staré sako a kalhoty, 
představoval Jidáše. Jidáše vhodili do kalu, aby 
se pořádně nasáknul vodou. Tento úkon byl velmi 
důležitý, čím byl panák mokřejší tím déle vydržel 
na hranici. Po pořádné koupeli hoši odvezli Jidáše 
za ves ke skále. Pod skálou byla veliká hromada 
roští, svezená z celé vsi. Na skále se upevnilo bidlo 
z kterého nad hranicí visel Jidáš. Se soumrakem se 
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hranice zapálila. Podle toho jak dlouho Jidáš odolával 
plamenům, podle toho hoši dostali pochvalu.

Byl velký pátek a to se držel přísný půst, maso se 
ten den nejedlo. V sobotu ráno přišli hoši s klapačkou 
vybírat. Dostali syrová vajíčka a nějakou korunu. 
Maminka s babičkou se otáčely v kuchyni již několik 
dní. Na pátek se pekly jidáši, kynuté pečivo, pekly 
se mazance a beránek v kameninové formě. 
Vzpomínám jak beránek dostal červenou mašličku, 
očička z rozinek a do tlamičky kousek asparágusu.   
Do obývacího pokoje, kde se netopilo a okna byla  
na sever, dávala maminka mezi špaletová okna  
do chladu hotové pečivo, bábovičky, kremrole atd. 
Sladké jsem měla vždycky moc ráda, několikrát 
jsem se vkradla do pokoje, ale šlo to jen do té doby, 
dokud ty mezery mezi pečivem nebyly moc nápadné. 
Vzpomínám si také na rybí salát, mísy nazdobených 
vajíček, myslím ruských vajec, uprostřed byla pro 
nás děti žabička. To vejce dostalo oči z celého pepře 
a ústa z čehosi červeného a kabátek z majonézy.  Na 
stůl přišlo i skopové, pokud bylo, nebo něco jiného ze 
dvora. To tenkrát nebyl na vesnici žádný problém. 
Vzpomínám i na jednoduchou, ale krásnou výzdobu 
vyjadřující velikonoce. Ve váze byly kočičky a jehnědy 
a jak dozrávaly zaprášily ubrus žlutým pylem.  

V neděli ráno se šlo do kostela, pan farář připomenul 
ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvých vstání. 
Společnou motlitbou jsme uctili nejvýznamnější 
křesťanský svátek. Návštěva kostela dodala svátkům 
ještě slavnostnější ráz. Všichni svátečně oblečeni, 

dospělí se radostně zdravili a přáli si krásné svátky a 
zdraví, řádové sestry – jeptišky, které v té době ještě 
žily na zámku v Horním Krnsku a staraly se o kostel, 
byly vlídnost sama, jejich tváře mi z paměti pomalu 
vymizely, ale teplo na duši ze společných setkání 
přetrvává.   
V neděli odpoledne jsme malovali vajíčka, vzpomínám 
na barevné papírky do kterých se vajíčka zabalila  
a dala do teplé vody a byla pak celá barevná, nebo 
se hodně používaly otisky, to jsem měla ráda, byly  
na nich moc hezké obrázky. Vystřihaly se z  kartičky  
a namočily do vody. Hodně opatrně se stáhly z papíru 
na vajíčko. Ve starých širokých zavařovacích lahvích 
se rozdělaly barvy a to byla krása. Nakonec všechna 
vejce maminka potřela sádlem a vyleštila. 
Pondělní ráno o Velikonocích jsem měla nejraději. 
Jen co jsme vstali a oblékli se, běželi jsme na za-
hradu hledat, zda nám kohout něco snesl. Ano, tak 
se to říkalo, kohout snesl pomlázku pokud byly děti  
hodné. A tak jsme se sestrou běhaly po zahradě  
a hledaly hnízdo, bývalo ukryté za stromem nebo 
byla-li již vyšší tráva, tak v ní. V nalezené pomlázce 
nechyběly čokoládové figurky, malovaná vajíčka  
a nesměla chybět pletená pomlázka, protože teprve 
teď můžeme jít hodovat. Chodili jsme hodovat jen  
k tetičkám v naší vesnici. Jsme rozvětvená rodina, 
tak jsme to měly dobré. 

Během Velikonoc se u nás vystřídalo několik návštěv 
a maminka měla stále co podávat na stůl. Byla 
výborná kuchařka i pekařka. Co dokázala napéct 
během jednoho dne, bylo k neuvěření. Pomáhala 
také babička a děda. Měla jsem to štěstí, že jsem 
vyrůstala v početné rodině, obklopena péčí a nikdy 
nebyla sama. 
Ke vzpomínkám na Velikonoce  pochopitelně patří  
i kuřátka, u babičky v krabici, jak je přinášela postupně 
líhnoucí se od kvočny, kačátka, housátka a někdy  
i krůťata.                             
Plno zvyků a tradic se pomalu z našeho života vytrácí. 
Způsob života na vesnici se změnil k nepoznání, 
naše vnoučata asi nikdy nepohladí kuřátko, nebudou 
koupat kačata a vozit králíčka v kočárku. Záleží 
na nás, jaké dětství jim připravíme. Já na to své 
vzpomínám jen v dobrém a nikdy bych neměnila.         

Eva Ulmanová



Jenda Folprecht zemřel 24. 12. na Štědrý den a roz-
loučení proběhlo v místním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Katusicích 30. prosince roku 2016. 
Rozhodnutí rodiny bylo jistě správné, když určila,  
že obřad bude v Katusicích, což potvrdila i velká účast 
jeho vrstevníků, bývalých hráčů a občanů z Katusic  
a okolí. 

Jeho výjimečnost a zásluhy by neměly být zapo-
menuty, proto bych rád na něho zavzpomínal jako 
přímý účastník a jeho velmi blízký kamarád z doby 
50. a 60. let minulého století.
V mládí chodil do Sokola a tam získával mimo 
cvičení, sokolské zásady a hesla, kterými se mají 
řídit v životě soukromém a veřejném všichni sokolové 
a jsou to především: síla, statečnost, činnost  
a vytrvalost, láska k vlasti, láska k volnosti, střídmost, 
poctivost, mravnost a kázeň. Smysl pro pravdu, 
čest a spravedlnost by měly mít pevné místo v naší 
společnosti. Těmito zásadami se v životě řídil.
Již jako mládežník se přičinil tím, že přinesl do Katusic 
z Prahy pravý kožený míč, protože předtím se hrál 
fotbal s hadrákem, s míčem udělaným pevně z hadrů. 
Aby se sport v Katusicích mohl rozvíjet, museli se 
vytvořit předpoklady pro to, kde se bude provádět.
Fotbalové hřiště ještě ne podle předepsaných 
rozměrů, bylo zřízeno nejprve, kde bylo zahradnictví 
u Ramseitlů, později na polích, kde je Agrodružstvo, 
dále za Kočovými směr k Valovicům a teprve později 
v cihelně.

Já v tu dobu pracoval na STS Březno a tak jsem 
předisponoval těžký pásový traktor s radlicí na urov-
nání terénu v cihelně a vytvoření náspů z vyhrnuté 
zeminy, kde by měli stát diváci, případně instalovány 
lavičky. Ornice, aby se mohl zasít trávník, se na-
vážela postupně. V tu dobu vše organizačně  
i pracovně vedl Jenda Folprecht, kterému všichni říkali 
odstupem „Honzo“. Vytvořil plány na výstavbu šaten 
se sociálním zařízením a potřebnými místnostmi 
s určitou perspektivou. Bylo pamatováno i na kiosek. 
Materiál, především cihly, jsme získali pomocí brigád 
ze starých zařízení. Cihly se musely vybourat, očistit 
a postupně využívat při výstavbě. Jako brigádníci 
pomáhali dva až tři zedníci. Pracovalo se většinou 
zadarmo, někdy za malou svačinu. Cement, vápno, 
překlady a další jsme přiváželi sami, nebo s dopravou 
pomáhal Státní statek.

V prostoru cihelny byl vybudován i ministadion  
na atletiku (skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, 
vržiště na kouli, oštěp, disk a dráha na běh 60  
a 100m). Další akcí bylo univerzální hřiště na volejbal 
a provizorně na tenis. Hrál se zde i nohejbal.
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Pan Jan Folprecht

VZPoMínKa na Pana Jana FoLPReCHta a SPoRt V KatUSICíCH

Stavba šaten v cihelně

Šatny se už rýsují



Jenda hrál v mládí pardubickou juniorku – celostátní 
turnaj v tenise a stále měl představu vybudovat 
předepsaný kurt s antukou, malou šatnou a tré-
ninkovou zdí v Katusicích. Tento projekt se mu 
podařilo plně realizovat.
Další akcí byla výstavba klubovny s kuchyňkou, 
sociálním zařízením a velkou místností na různé akce. 
Na tuto akci byl použit barák ze Žebic a výstavba byla 
prováděna s mládežníky. 

Hokej se v Katusicích hrál na zamrzlých kalech 
a bylo to vždy dle počasí, kdy budeme hrát a jak 
dlouho. Vznikla myšlenka, vybudovat hřiště v cihelně 
a nebylo daleko od úmyslu ke skutečnosti a hřiště 
bylo vybudováno s vysokými, pevnými mantinely 
a s osvětlením – krásný stadion. Tvorbu ledu nám 
komplikovala příroda, mírné zimy a oblevy. Postupně 
jsme začali jezdit za ledem do Mladé Boleslavi. 

Jenda dělal trenéra prvého mužstva a mládežnických 
družstev společně s Jardou Zítou. Ve fotbale jsme 
hráli druhou a třetí třídu s umístěním ve středu 
tabulky, ale s výborným výsledkem kázně mužstva. 
V novinovém článku, který měl nadpis „Rytířství 
jen za míč a 500 Kčs“, je vychválena práce trenéra 
s mužstvem a doložena skutečností, že za 14 let 
byli jen dva vyloučeni a za deset let vždy Katusice 
vyhrály „Pohár slušnosti“. V mužstvu je požadována 
vysoká kázeň a odpovědnost. Redaktor končí článek 

hodnocením – „Sokol Katusice, který tak systematicky 
vyhrává soutěž slušnosti, je mně velmi sympatický. 
Moje sympatie má již proto, že si na rytířství nehraje, 
ale že ho má výchovou trenérů v krvi“.

Po úspěších ve výstavbě objektů a zařízení, kde 
práce přímo řídil, ale také manuálně pracoval a měl 
nejvíce hodin, ale i trenérské úspěchy daly očekávat, 
že bude o něj zájem jinde, to se také potvrdilo. V roce 
1969 přešel do Auto Škody Mladá Boleslav a jeho 
práci v Katusicích převzal Jarda Zíta. Mnozí Katusáci 
mu to měli za zlé a neférové, že odešel, ale čas 
ukázal, že to bylo rozhodnutí správné. Jenda tvrdě 
pracoval i tam a výsledky se dostavily. 
Stal se trenérem a metodikem prvého mužstva Auto 
Škody, trenérem juniorů I. ligy Mladá Boleslav, které 
získalo třetí místo v republice se žáky 6. tříd v ledním 
hokeji, byl předsedou trenérské rady ledního hokeje 
v ČR v roce 1976-1977, trénoval dorost ČR a 12 hráčů 
hrálo extraligu a 4 hráči v národním mužstvu (Hrdina, 
Kucharčík, Výborný, Rozsíval), trénoval dorost ČSR 
a 8 hráčů hrálo mistrovství Evropy juniorů 18 tiletých, 
7 hráčů kteří hráli Mistrovství světa 20 tiletých. Další 
4 roky byl trenérem juniorů ČR 17-18 tiletých, kde 
na Mistrovství Evropy ve Finsku mužstvo získalo  
3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Na všechny funkce 
měl i potřebnou kvalifikaci, kterou si postupně 
doplňoval.
Toto byly výsledky činnosti mimo Katusice, ale pro nás 
jako občany jsou důležité ty, které pod jeho vedením 
byly vybudovány a slouží mladším generacím  
do současnosti. Je dobré znát, kdo se o toto zasloužil 
a s úctou toto zařízení jako pomníky udržovat  
a využívat.

Václav Kuntoš  
přítel a kamarád Jendy Folprechta
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Kluziště v cihelně v Katusicích

Jedna z posledních fotek na kluzišti „Cihelna“ rok 1966
Zleva: Jeřábek, Němeček, Krouský J. Štefan, Kvajsar J., Halouska, Šípek J.,
Kvajsar L., Zíta J., Folprecht J.
Klečící:
Čížek Jos. Krouský J., Gregor J., Kubín M., Kvajsar M.

Trenér : Folprecht Jan
Stojící z leva:
Jeřábek Láďa, Hyška Milan, Štefan V., Dlask, Zíta J., Vágner Jiří, Prchlý Václav
Dole: 
Folprecht Láďa, Folprecht Přemysl, Kubín Vráťa, Valenta V., Vale Mirek



náVštěVa DoMoVU DůCHoDCů. 
Ve čtvrtek 15. prosince jsme s malým dárkem 
navštívili naše seniory, kteří  nyní žijí v domovech 
s pečovatelskou službou nebo v domovech 
důchodců. Přesto, že vzhledem ke svému věku  
a zdraví nemohou setrvávat ve svých domovech,  
rádi přijmou návštěvu a pozdrav z Katusic. Navštívili 
jsme Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Senior 
Park v Luštěnicích,  Dům seniorů v Mladé Boleslavi  
a Domov Pod Skalami v Kurovodicích.  
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KULtURní a SPoLeČenSKé aKCe

aDVentní ZPíVání 
18. prosince ve 14,00 hodin jsme se sešli před 
kostelem v Katusicích. Ženy z Dámského klubu nás 
přivítaly teplým punčem a vánočním pečivem. Poté 
jsme se odebrali do kostela na adventní zpívání. Děti 
ze základní školy si pro nás připravily živý betlém  
a spolu se sborem z Valovic zazpívaly vánoční písně. 
David Coufal, náš mladý varhaník, rozezvučel píšťaly 
starých varhan a atmosféra Vánoc byla tu. 
Po koncertě jsme si popřáli krásné svátky vánoční  
a hodně zdraví v novém roce, k přání se přidal i pan 
farář Mgr. Kamil Škoda s jehož laskavým svolením 
užíváme prostory kostela ke kulturním akcím. 
Ráda bych poděkovala našim ženám za celoroční úklid 
kostela, výzdobu a úklid kostela po společenských 
akcích. Díky Vám, milé ženy, se opravený interiér 
kostela udržuje tak pěkný.  

KnIHoVna
Během měsíce února proběhla v naší Obecní 
knihovně v Katusicích  metodická návštěva z Knihovny 
města Mladá Boleslav.  V rámci této návštěvy byla 
provedena prověrka knižního fondu a zastaralé a ne-
aktuální knihy byly vyřazeny. Do stávajícího fondu 
byly zařazeny převedené knihy z Knihovny města 
Mladá Boleslav. 
Zpráva z metodické návštěvy vypovídá o správném 
vedení knihovny, a za to chceme poděkovat paní 
Bohunce Ulmonové, která knihovnickou činnost pro 
obec vykonává již osm let.  
Touto cestou Vás dospělé a děti zveme do naší 
knihovny k zapůjčení knih. 
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16,00  
do 17,00 hodin. 

Návštěva pana Formáčka v Kurovodicích.
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SetKání JUbILantů
9. března ve 13,00 hodin jsme v obřadní síni obecního 
úřadu přivítali jubilanty prvního čtvrtletí roku 2017. 
Děvčata ze základní školy pod vedením paní učitelky 
Mirky Červené zahrála na flétny a zarecitovala básně. 
Příjemným kulturním pásmem jsme lehce vpluli do 
malé slavnosti našich jubilantů. Po předání malých 
dárků a poděkování oslavencům jsme předali malý 
dárek paní Marii Zítové a poděkovali jí za dlouholetou 
práci v naší obecní knihovně. Následovalo posezení 
s občerstvením, které paní místostarostka doprovodila 
promítáním fotografií z akcí uspořádaných v loňském 
roce. 
Oslavenců se dostavilo deset, někteří i s doprovodem, 
účast byla pěkná a to nás těší. Jsme rádi,  že Vás 
dění v obci zajímá a rádi si přijdete popovídat. 
Těšíme se na další setkání.

PŘIPRaVUJeMe PRo VáS

30. bŘeZna 2017 – LIteRáRní VeČeR K PoCtě 
báSníKa JoSeFa bRože
Přijďte si poslechnout poezii plnou laskavosti, 
lidskosti a vřelé lásky k naší vlasti v podání Blanky 
Holoubkové. Během večera si můžete zakoupit  
a autorem nechat podepsat básnické sbírky opěvující 
náš kraj a okolí. Některé sbírky jsou doprovázeny 
krásnými fotografiemi. 
Beseda s panem Josefem Brožem, který letos oslavil 
96. narozeniny jistě upoutá a obohatí i Vás. Srdečně 
Vás zveme na společné posezení. 

20. DUbna 2017 – PoSeZení S DůCHoDCI
Jako každý rok obecní úřad připravil pro naše seniory 
setkání v kulturním domě. Jsme rádi, že hojně 
využíváte možnosti sejít se  a popovídat si. Naše 
děti pro Vás opět připraví zábavný program, paní 
místostarostka Mgr. Věra Štencová video prezentaci 
akcí z minulého roku a obecní úřad malý dárek  
a občerstvení. 

30. DUbna 2017 – PáLení ČaRoDěJnIC
Pálení Čarodějnic zahajujeme již tradičně na dětském 
hřišti, kde děti ozdobí břízku a rodiče jim ji pomohou 
postavit. V mateřské škole, již po několik let, ustrojí 
Čarodějnici a s ní v čele průvodu jdeme na letiště. 
Hasiči zapálí hranici, předvedou dětem techniku  
a dohlédnou na bezpečnost akce. Paní Mgr. Blanka 
Holoubková se postará o vuřty a pití pro naše děti. 
Dopadne-li vše dle našich představ, bude něco 
k napití i pro dospělé.  
Je prima, že můžeme každý rok pálením Čarodějnic 
zlikvidovat veškeré větve z našich zahrad a z obce. 
Protože pálíme Čarodějnice na soukromém 
pozemku,  je třeba dodržovat určitá pravidla. Roští  
na letiště budeme navážet až nám to vlastník  
a uživatel pozemku dovolí, termín bude včas oznámen. 

A hlavně kromě roští sem nebudeme odkládat jiný 
odpad, ten patří do tříděného nebo nebezpečného 
odpadu.  
Žádáme Vás dodržujte tato pravidla, aby majitel 
pozemku nebo odbor životního prostředí neměl 
důvod nám pálení Čarodějnic zakázat. 

20. KVětna 2017 – VÝLet – PoZnáVeJ SVoU 
obeC
Tentokrát se vydáme na bývalé hradiště Hrádek  
u Spikal. Zde se dozvíme něco o historii tohoto místa 
a prohlédneme si jarní květenu. Naproti pod skálou 
si opečeme vuřty a posilněni se vydáme na další 
putování. Další zastávka bude v železničním muzeu 
Sudoměř a odtud půjdeme na Skalsko  na parní 
vláčky k panu Vidnerovi. Zde budete mít možnost 
zakoupit si občerstvení. 

27. KVětna 2017 – DětSKÝ Den
Tato sobota bude patřit našim dětem. Čas a místo 
konání bude včas oznámeno.  
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen 
vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení 
bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 
1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce  
1944. Datum bylo ustanoveno na 1. června, který 
připomíná události z 1. června 1925 v San Franciscu. 
Zde při festivalu Dračích lodí čínský generální konzul 
shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na 
to, že by se společnost měla více zabývat blahem 
dětí. Postupem času se název změnil na Mezinárodní 
den dětí. 
Přijďte s námi společně oslavit svátek našich dětí  
a vnoučat. 
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InFoRMaCe PRo obČany

nebeZPeČnÝ oDPaD
Svoz nebezpečného odpadu provede firma 
COMPAG 
Mladá Boleslav s.r.o. 7. května 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. 
odpad přivážejte k obecnímu úřadu v neděli 7. 
května od 9,00 hodin ne DŘíVe !!!
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.

oDVoZ oDPaDU
Za rok 2016 bylo z naší obce a jejích částí odvezeno 
následující množství odpadu:
Směsný komunální odpad - 220,95 t
Objemný odpad - 30,28 t
Kompozitní obaly - 0,16 t
Papír a lepenka - 0,78 t
Sklo - 12,71 t
Nebezpečný odpad - 1,06 t
plasty - 6,67 t
kovy - 0,13 t
bioodpad - 155,7 t
Za nebezpečný odpad obec zaplatila 7.272,- Kč,  
za velkoobjemové kontejnery 87.704,- Kč, za komu-
nální odpad 543.602,- Kč, za tříděný odpad 94.422,-
Kč, za bioodpad 36.833,- Kč, za kovy 4.900,- Kč. 
Odměny od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů  
za rok činily 15.059,-Kč.

Dle závazné vyhlášky obce je stanovena výše pop-
latků 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 2017. 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.

HLášení MíStníHo RoZHLaSU
Hlášení zasíláme také e-mailem. Žádost o zřízení 
služby pište na adresu urad@obec-katusice.cz
– do předmětu zprávy uveďte „Hlášení rozhlasu 
elektronicky“.

PáLení tRáVy
Upozorňujeme občany, že je ze zákona zakázáno 
vypalování trávy. Pálit se smí jen suché dřevo, 
které nebude mnoho kouřit a tím nebude obtěžovat 
sousedy a znečišťovat ovzduší.
Občan je povinen nahlásit pálení větví na inter-
netových stránkách HZS Středočeského kraje - www.
hzskladno.cz, kde si najdete odkaz Aplikace pálení  
a vyplní příslušnou tabulku, kterou odešle. Tím zare-
gistruje pálení do programu ohlášení pálení a splnil 
svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

oZnáMení o DoKonČení obnoVy Kata-
StRáLníHo oPeRátU a JeHo VyLožení 
K VeŘeJnéMU naHLéDnUtí.
Obecní úřad Katusice a Katastrální pracoviště  
Mladá Boleslav oznamují, že v budově Obecního 
úřadu Katusice v místnosti kanceláře obecního 
úřadu, v období od 20.3. 2017 do 31.3. 2017 vždy 
v pracovních dnech pondělí a středa od 13,00 do 15, 
00 hod., úterý, čtvrtek, pátek od 9,00 do 11,00 hod., 
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální 
operát obnovený přepracováním na digitalizovanou 
katastrální mapu v katastrálním území Trnová  
u Katusic obce Katusice. 
Dne 29.3. 2017 od 13,00 do 15,00 hod. bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec kata-
strálního úřadu. 
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SPoLeČenSKá KRonIKa

SeZnaM JUbILantů
Duben
83 let Miloslava Folprechtová

Květen
70 let  Miroslav Čerych
86 let  Alena Velová

Červen
70 let  Ladislav Švancara
            Hana Houžvicová 

75 let  Miluše Pekařová
80 let  Štefan Kollár
83 let  Václav Pazderník
85 let  Jan Janda
87 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
12/2016 Josef Kruml
              Jan Folprecht 

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

Vítání obČánKů
Dne 11.03.2017 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců  
a ostatních příbuzných přivítány do života děti 
narozené v druhém pololetí roku 2016.

7/2016   Daniela Drozná
9/2016   David Demeter
              Miroslav Zítka
10/2016 Nikol Růžková
11/2016 Lenka Posteltová
              Vojtěch Kvajsar
12/2016 Magdalena Vovčáková 

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
rodičů.

SběR PoUžItéHo ošaCení
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého 
ošacení. Veškeré letní a zimní ošacení, lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky a záclony. Vatové a péřové 
přikrývky, polštáře a deky. Hračky nepoškozené 
a kompletní, také plyšové. Nepoškozenou obuv 
v párech svázaných gumičkou. Kabelky, batohy vše 
nepoškozené.

Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční: 30.3. 2017 od 12,00 – 15,00 
hodin a 31.3. 2017 od 7,00 – 15,00 hodin na obecním 
úřadě v Katusicích.

eVIDenCe obyVateL
K 31.12. 2016 jsme v naší obci evidovali 783 trvale 
žijících obyvatel, z toho 399 žen a 384 mužů.
Narodilo se celkem 9 dětí (7 dívek a 2 chlapci), 
zemřelo 17 občanů.
Své „ANO“ si řekly 3 páry novomanželů.

Do obce se přistěhovalo 16 občanů a odstěhovalo se 
20 občanů. Oproti minulému roku se  počet obyvatel 
snížil o 12 občanů.   

Blanka Hrnčířová
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MateŘSKá šKoLa

O této zimě jsme si nemuseli pouze vyprávět o vý-
hodách a nevýhodách sněhu, jak vypadá sněhulák, 
co se ve sněhu ukrývá. Vše jsme si v dostatečné míře 
vyzkoušeli. Zima byla nádherná, kouzelná i mrazivá. 
Děti si vyzkoušely pokusy se sněhem, vodou a bar-
vami, lehkým a tvrdým přistáním na sněhu, ale bez 
breku.

Tříkrálový pochod po obci, s přáním všeho dobrého 
do nového roku všem lidem, ve sněhu pěkně křupal 
a vrzal.

Pak se děti pustily do příprav „Kovbojského maškar-
ního plesu“. Malovaly kaktusy, klobouky, skládaly 
sukně, vázaly kaktusové kvítky i sluneční paprsky 
s celým kolektivem školy. Na maškarním bále, 
pořádaném v KD Katusice, se sešlo odpoledne 
osmdesát nádherných dětských masek a spolu 
s rodiči se podívali na klasické společenské tance, 

zatančené těmi nejmenšími, kteří místo sezení  
u počítače a tabletu trénují své tělo ku prospěchu 
svému i těch kteří je sledují a těší se pohledem  
na krásu pohybu, kterou kolem sebe šíří pod vedením 
tanečního mistra, pana Stinky. Večerní ples byl dalším 
potěšením oka i ducha maskami, které byly dokonalé 
a příjemné, tančily, bavily sebe i okolí až do rána. 
Děkujeme všem lidem, kteří pomohli při realizaci 
obou plesů.

Měsíc od měsíce je vidět jak děti zvládají dodržování 
pravidel, kterými si zkvalitňují svoji přípravu do života  
a učí dodržovat daná pravidla své kamarády vrstev-
níky, ale i kamarády mladší. S rodiči při dodržování 
pravidel někdy bojují, ale domluví se i s nimi.

Dětský maškarní ples se nesl v kovbojském duchu

Sešlo se osmdesát nádherných masek

Přehlídka klasických společenských tanců

Děti čekala spousta soutěží

Všichni se opravdu dobře bavili



Zápis do Mateřské školy Katusice bude 4. května 
2017 od 15.00 hodin v Duhové třídě. Zákonný 
zástupce dítěte si s sebou vezme svůj občanský 
průkaz a rodný list přihlašovaného dítěte. 

Od 1.9. 2017 je poprvé zavedena povinná školní 
docházka pětiletých dětí do mateřské školy. Všechny 
děti, které dovrší pěti let do 31. srpna 2017 se musí 
povinně vzdělávat v mateřské škole.

kolektiv mateřské školy
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Základní škola Katusice zve budoucího prvňáčka 
k zápisu do první třídy v pondělí 3. dubna 2017  
mezi 13.00 - 17.00 hodinou.
Vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

ohlédnutí za rokem 2016
S rokem 2016 jsme se rozloučili již tradičně… akcemi, 
které jsou stále více oblíbené mezi širokou veřejností: 
Mikulášskou besídkou – na téma Čertí rej, Vánočním 
jarmarkem a Živým Betlémem v kostele v Katusicích 
a na Kovánci. 
Celý prosinec jsme se snažili nasbírat pod náš 
vánoční strom, co nejvíce dobrot a dárků pro naše 
čtyřnohé kamarády v útulcích, za každý donesený 
dárek si děti na strom umístily hvězdičku se svým 
jménem…na přiložených fotografiích se přesvědčte, 
jak se nám zadařilo. Za všechny příspěvky velice 
děkujeme.

Výuku jsme v tomto čase oživili – naučným pořadem 
v DDM Mladá Boleslav – Staročeské Vánoce (1. 
ročník), naučným pořadem v Templu MB (4. a 5. ročník) 
a výukou plavání v novém boleslavském plaveckém 
bazénu (2. a 3. ročník). Odměnou pro všechny žáky 
za vynaložené úsilí v předvánočním čase byla Africká 
pohádka – provedená Divadlem Hradec Králové, 
které je našimi žáky velice oblíbené.

Začátek roku 2017 byl oproti letům minulým 
poklidný,…
Začátek ledna se vždy nesel v duchu přípravy ZÁPISU 
DO PRVNÍHO ROČNÍKU. Novelou školského 

ZáKLaDní šKoLa

Dospělí se večer nenechali zahanbit, jejich masky byly také nádherné

Chyběla snad jen ledová plocha

Na předání cen se všichni těšili
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zákona byly letos poprvé ZÁPISY posunuty na měsíc 
DUBEN. 
Připomínáme rodičům zákonnou povinnost přihlásit 
své dítě k plnění povinné školní docházky. 
Odklad povinné školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle  
§ 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost 
doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 

 

…ale i v tomto roce se snažíme našim žákům 
výuku zpestřit…

16.1. jeli mladší žáci do divadla v MB a v rámci 
výuky českého jazyka shlédli pohádku O medvědu 
Ondřejovi. Návštěva divadla není pro žáky jen 
velkým zážitkem, ale také možností si obléci sváteční 
oblečení a chvilku se chovat jako dospělý člověk –  
a musím podotknout, že někdy i lépe. 

Žáci 4. a 5. ročníku v rámci ČJ navštívili městskou 
knihovnu MB – kde byli seznámeni s výpůjčním 
řádem a chodem knihovny.

Pro lepší vstávání a chuť chodit do školy jsme v lednu 
zařadili barevný týden. Žáčci i paní učitelky se každý 
den oblékli do určené barvy a výuka hned probíhala 
s ještě lepší náladou.

V únoru měli zájemci možnost přijít do naší školy 
a účastnit se výuky a prohlédnout si školu při Dni 
otevřených dveří. 

Čím nás děti potěšily…
Velká pochvala patří dětem z kroužku Mladých 
myslivců, které celou zimu pravidelně přikrmovaly 
zvěř v našich lesích. I přes velké fyzické vypětí vždy 
s úspěchem překonaly závěje a předkládaly zvěři 
chutnou kukuřici, kterou si na podzim vlastnoručně 
oloupaly.

Dále musíme pochválit naše flétnařky, které hezkou 
písničkou a pěkným pousmáním pravidelně potěší 
jubilanty z řad občanů Katusic.

PoZVánKa na naše aKCe:

20.3. od 13 hodin -  půjdeme průvodem za ves vynést 
„Morenu“, kde ji upálíme. Doufáme, že Vám tím 
zajistíme odchod zimy a příchod jara v plné kráse.

Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.
Zimo, zimo táhni pryč….

Moje první vysvědčení

Zelený den

Modrý den

Pruhovaný den

Troška pohybu a hurá do učení
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ZáSaHy a CVIČení JSDH KatUSICe

8. 2. 2016 Kluky, odstranění stromu z komunikace. 
Jednotka provedla odstranění stromu z komunikace.
24. 2. 2016 Bělá pod Bezdězem, cvičení, únik plynu 
v hotelu Vrchbělá. Jednotka provedla průzkum 2.NP 
a následnou evakuaci osob z objektu.
17. 6. 2016 Spikaly směr Kováň, odstranění stromů 
přes komunikaci
25. 6. 2016 Bělá pod Bezdězem Výsluní, odstranění 
spadlých stromů přes komunikaci. Jednotka provedla 
rozřezání stromu a odklidila je z komunikace.
2. 7. 2016 Niměřice, spadlý akát přes celou šíři vozov-
ky. Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí 
dvou motorových pil, dále provedla odklizení stromu 
z komunikace.
6. 7. 2016 Kluky, Jednotka provedla odstranění spad-
lého stromu z komunikace a úklid vozovky.
11. 7. 2016 Březovice, požár lesní hrabanky, dva pří-
slušníci jednotky vytvořili 3. útočný proud od rozdě-
lovače a jeden příslušník byl určen na pomoc na již 
vytvořených proudech.

27. 7. 2016 Mladá Boleslav pekařství, jednotka prová-
děla čerpání vody ze zatopeného suterénu.
27. 7. 2016 Debř, jednotka odklízela nánosy bahna 
ze zatopené komunikace
27. 7. 2016 Domousnice, jednotka vyklizení požářiště 
v kotelně rodinného domu.
6. 8. 2016 Krásná Ves, pálení suché trávy. Majitelka 
měla oheň pod kontrolou. Jednotka majitelku poučila 
o postupu nahlašování pálení.
5. 10. 2016 Čistá, hledání ztracené osoby.
2. 11. 2016 Kovanec, požár stodoly v plném rozsahu. 
Jednotka zřídila 2 proudy „C“ a jeden proud vyso-
kotlaký na obranu přilehlých budov. Po likvidaci 
požáru jednotka prováděla dohlídku požářiště  
do doby, než si ho převzal majitel.

Tomáš Vilím

21.3. od 16.30 hodin – MetoDICKé PoSeZení PŘI 
KáVě aneb JaK SPRáVně PoMáHat DěteM 
PŘI UČení - dozvíte se zde, co by vaše dítě mělo 
umět a znát před vstupem do školy, jak mu pomoci 
s přípravou na školu, jak bude vypadat zápis.

23.3. mezi 16 – 18 hodinou - chystáme pro rodiče, 
děti a zájemce z řad veřejnosti již tradiční JaRní  
VÝtVaRnoU DíLnU. 

5.4. od 16 hodin – JÓga PRo RoDIČe - na tří 
hodinovém semináři se naučíte motivovat dítě k přiro-
zenému pohybu, správnému držení těla a plynulému 
dechu. Ukážeme si využití jógy v dětské terapii.  
( hyperaktivní dítě, ADHD, autista, asperger)
Cvičením s vámi si dítě vybuduje sebevědomí, bude 
klidnější a více soustředěné

S HUDboU V DUšI - přivítáme jaro hudbou. Již teď 
se můžete těšit na koncert našich dětí a kamarádů. 
Uslyšíte flétny, varhany, kytary, housle, violoncello 
a také trubače na lesnice a borlice, vše doplněné 
zpěvem. Termín a místo koncertu bude upřesněno.

Hudba v duši – Jaroslav Vrchlický
Je na dně duší lidských skryta hudba,
jež zvoní tam a hovoří a zpívá,
nechť léta zmlklá, ozve se přec časem,
zvlášť za večerů tiché letní noci,
když rozdechne nám všecky struny srdce
ten mistr tónů, vesmíru bůh, láska?

Děkujeme rodičům našich žáků za spolupráci, dobrou 
komunikaci a porozumění. Zastupitelstvu obce Katu-       
sice 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 – ředitelka školy

Děti se na zimu připravovaly opravdu poctivě

A když napadl sníh, stačilo už jen jídlo doručit hladovým zvířátkům do lesa



Jako každý rok v posledních letech Vás seznámíme 
s některými údaji meteorologických hlášení ze stanice 
v Katusicích. Celkově se potvrzuje v posledních 
letech snižování množství srážek, proti 50-ti letému 
průměru, který je 599 mm za rok. V roce 2014 to bylo 
505,1 mm v roce 2015 to bylo 515,3 mm a v roce 
2016 to bylo 497,7 mm srážek za rok. Zákonitě se 
snižuje i hladina spodní vody, což má nepříznivý 
vliv pro nás zvláště v zemědělství a pro majitele 
studní. Další nepříznivý vliv je zvyšování teplot, což 
se projevilo zvláště v roce 2015, kdy byl tento rok 
2 stupně nad dlouhodobým průměrem. Toto nejsou 
vhodné signály a je dobré, že se s tímto zabývá vláda 
a je připravena strategie, jak tyto nepříznivé prvky 
eliminovat. Dlouhodobě se budeme muset připravit 
na šetření vodou a zabezpečit její další využití nebo 
větší akumulaci. V přírodě je možno vybudovat, nebo 
obnovit mokřady, retenční nádrže, nebo na vesnicích 
i zaniklé požární nádrže. Dotacemi jsou podpořeny 
i možnosti využití dešťové vody s využitím jímek  
na odpadní vody a s použitím na splachování WC,  
na mytí aut, zalévání a tím šetření pitné vody. 

V březnovém zpravodaji v minulém roce jsem popsal 
činnost nově vybudované automatické stanice, 
která byla dána do provozu během roku 2016. Z 10 
metrového stožáru se měří rychlost a směr větru, 
dále sluneční svit na rameni ve výšce 2 m v solárním 
krytu je měřena teplota, vlhkost vzduchu. Na povrchu 
trávníku je umístěno čidlo na měření minimální 

přízemní teploty, v blízkosti je umístěn srážkoměr. 
Porovnávali jsme srážky měřené klasickým způsobem 
a zjišťovali jsme určité menší rozdíly, které mohly být 
způsobeny určitou vzdáleností měřených míst. Dále 
to bude sledováno a vyhodnocováno. V letošním roce 
budeme mít výsledky z celého roku a takto bude již 
vyhodnocen. Budou nás zajímat především teplota 
vzduchu, sluneční svit a další. Hodnocení je každý 
měsíc posíláno panu Václavu Kuntošovi a zájemci 
mohou do výsledků měření nahlédnout u pana 
Kuntoše. Výsledky si může každý osobně vyžádat  
na internetové adrese: http://portal.chmi.cz/files/ 
porta l /docs/poboc/OS/KW/Captor /pobocka.
PR.1.html
Stanice je začleněna do sítí meteorologických stanic 
v České republice.

Václav Kuntoš
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MeteoRoLogIe V KatUSICíCH Za RoK 2016

InZeRCe

InZeRCe
Nabízím individuální výuku přírodních a technických 
věd, od základní školy až po přípravu do zaměstnání.  
V případě zájmu mě prosím kontaktujte.
Telefon: 606 211 458
Marek Dubský

50-ti letý průměr skutečnost + mm
-  mm

poznámka

I. čtvrtletí 111 99,8 -11,2 Přiměřené množství 
srážek

II. čtvrtletí 172 167,5 -4,5 Přiměřené množství 
srážek

III. čtvrtletí 188 123,5 -64,5 Mimořádně suchý srpen 
jen 12,6 mm srážek

IV. čtvrtletí 128 106,9 -21,1 Nižší srážky v listopadu

celoročně 599 497,7 -101,3 Nižší srážky o 101,3 mm

Přehled rozdělení srážek dle čtvrtletí za rok 2016



- 16 -

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

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DětSKÝ KoUteK

Maminka přivedla malou dceru k zubaři. "Káťa se hrozně bojí. Vrtáte bezbolestně, pane doktore?"

nádoba na zalévání

naše nejvyšší hora

lyžařský výtah

den v týdnu

obilí

černý pták

malý dům

mládě žáby

bály

nemluvení pravdy

zbytek po hoření

"Většinou ano, ale občas mě (TAJENKA)."

taJenKa


