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číslo - 1. březen 2019
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

Než jsme se nadáli, rok se nám překulil do března, a před Vámi leží nové číslo Katusického zpravodaje. 
Protože se už všichni moc těšíme na jaro, nemohli jsme se ubránit tomu, aby se to v něm neodrazilo. 
Doufáme, že si při jeho čtení odpočinete, zavzpomínáte a že si o to víc užijete nadcházející jarní dny.

ŘEHTÁNÍ

Řehtání je velikonoční tradice, jež byla součástí 
většího rituálu spojeného s jarní výroční obřad-
ností a s oslavou nového vegetačního roku a za-
hájením zemědělských prací. 

Chlapecká velikonoční obchůzka s hlučícími nástroji, 
nazývána řehtání, je odvozená z liturgie pašijového 
týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený čtvrtek 
do „Gloria“ na Bílou sobotu umlknou zvony, „odletí 
do Říma“, a jejich zvuk nahradí hrkání trakařů. Řeh-
tání řadíme k jarním rituálům s očistnou a ochrannou 
funkcí, jako je třeba rituální umývání na Velký pátek. 
Původ těchto rituálů je třeba hledat v předkřesťanské 
magii jarního novoročí, přičemž hlučení je vysvětlo-
váno jako archaický projev magických praktik, jež 

měly člověku prospívat nebo být prevencí proti pů-
sobení nepříznivých sil. Za tento úkon „bílé magie“ 
chlapcům přísluší náležitá odměna.
Na řehtání se chodí po tři dny Svatého týdne, tj. od 
Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, a zůčastňují se ho 
většinou chlapci od šesti do čtrnácti let. Organizova-
ná skupina chlapců podléhá pevně stanoveným pra-
vidlům, na jejichž dodržování dohlíží velitelé skupiny, 
kterým se říká Páni.
Doba a čas obchůzky nejsou vždy stejné, ale větši-
nou se chodí poprvé řehtat ve čtvrtek v poledne, po-
druhé ve čtvrtek v šest odpoledne. V pátek poprvé 
kolem čtvrté hodiny ráno, v poledne a v šest nave-
čer. V sobotu pouze ráno ve čtyři. Dopoledne se pak 
chlapci vydávají na koledu neboli vyřehtávání.
Chlapci se sejdou na jednom konci obce, pomodlí se 
Otčenáš, seřadí se do dvojstupu od nejstarších po 
nejmladší, v čele s jedním až dvěma Pány. Pak ná-
sleduje takzvaný první pár, druhý pár, ostatní chlapci 
a průvod uzavírá opět Pán. Na uspořádání chlapců 
v průvodu má vliv kromě věku i to, zda má účastník 
trakař či pouze řehtačku. Přednost mají samozřejmě 
chlapci s trakaři, chlapci s řehtačkami smějí jít bez 
ohledu na věk až za nimi. Po celou dobu obchůzky 
dbají Páni na dokonalé uspořádání ve dvojstupu, aby 
nikdo nevybočoval z řady. U velkých statků zvednou  
chlapci trakaře a místo řehtání zpívají verše o Jidá-
šovi. V poledne:
„Poledne zvoníme, Jidáše honíme.
Ó Jidáši zrádce, cos to učinil,
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že jsi svého Mistra Židům prozradil.
Za to musíš v pekle býti, hořeti
až na věky věkův se tam trápiti.
Kopali jámu, Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali.
Na velký Pátek do hrobu dali.
Na Bílou sobotu z hrobu vyndali.“

(Večer zase se zpívá: „Klekání zvoníme, Jidáše ho-
níme...“). Poté chlapci položí trakaře na zem a pokra-
čují dál vesnicí.
U všech křížků se chlapci pomodlí, a na konci ná-
sleduje velká modlitba „Anděl Páně zvěstoval Marii 
a ona počala z Ducha svatého“ a „Zdrávas Maria“.
Poté se chlapci rozejdou domů. 
V sobotu po ranním řehtání se skupina sejde v 9 ho-
din ráno bez trakařů jen s jedinou řehtačkou zvanou 
kocour (podélná bednička s mlýnkem a klikou, při je-
jímž otáčení vydává potřebný rachot a drží se v pod-
paží) a s košem vystlaným slámou nebo pilinami se 
vydají na sobotní hodování neboli vyřehtávání.
Cesta vede stejným směrem jako při řehtání, chlapci 
se zastavují před každým stavením, u dveří zařehtají 
na kocoura a poté, co jim obyvatelé otevřou, odříkají 
tuto koledu:

„Hody, hody, doprovody
dejte vajíčko malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Za kamny v koutku
na zeleném proutku,
ten proutek se otočí,
korbel piva natočí.
Pijte, pijte páni,
máte plné džbány.
Pijte, pijte paničky,
máte plné skleničky.
Páni páni pili,
jen se neopili
a nám taky připili.“

Po obdarování následuje poděkování:

„Děkujem vám matičko,
za to bílé vajíčko.
Zaplatí vám svatý Ján,
naposledy Pán Bůh sám.“

Jako výslužku obvykle dostávají syrová nebarvená 
vejce, a někdy drobné peníze. 
Po skončení hodování, které trvá celé dopoledne, 
než poctivě obejdou celou ves dům od domu, násle-
duje rozdělení koledy, které mají na starost Páni. Ti 
od začátku řehtání pečlivě zapisují do notýsku účast 
každého z chlapců. Páni spočítají celou výslužku  
a podle účasti a postavení ve skupině ji rozdělí mezi 
ostatní.
V každé obci probíhá řehtání trochu jinak. Zejména 
se vytrácí náboženský podtext, o kterém některé 
dnešní děti nemají ani ponětí. Přesto je skvělé, že se 
nám řehtání dochovalo, a že naše děti mohou zaží-
vat takovou krásnou tradici.
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V posledním Katusickém zpravodaji č. 4/2018 jsem 
napsal, že dokončíme v příštím čísle stať o páté 
osmičce na zemědělském úseku, které bylo hlavní 
dominantou zaměstnání na našich vesnicích v minu-
losti. V té době získávali pozemky mimo jiné majetní  
a snaživí lidé a vznikal stav selský. Tvořily se tzv. 
grunty, ty vystřídaly rody, které byly rozhodující  
v minulostí. Aby byla určitá rovnováha v držení půdy, 
proběhly později na vesnicích pozemkové reformy  
a půda ze zbytkových statků a neúměrně velkých pro-
vozů byla rozdělena zájemcům z řad obyvatel vesnic. 
V té době na vesnici vznikal ideální stav, protože byla 
zajištěna obživa obyvatel a vytvořil se nový stav ma-
lozemědělec a rolník pracující v průmyslu.
Vládla celková spokojenost, která byla narušena, jak 
bylo již uvedeno v roce 1948, kdy nová vláda komu-
nistů po vzoru ze Sovětského svazu půdu zeměděl-
cům odebrala, provedla likvidaci selského stavu a ze 
zemědělců vytvořila státní zaměstnance a zároveň 
všechny připravila o vlastnictví půdy. Po dobu 40 
let se budovala a hospodařila zemědělská družstva 
a státní statky. Protože se nedalo nic jiného dělat, 
chopili se vedoucích míst schopní lidé – technici  
a dostavily se určité úspěchy. Přesto když v roce 1988 
a 1989 nastala „sametové revoluce“ vznikly oprávně-
né požadavky na odčinění nepravostí, které se udály. 
Především vrácení půdního fondu původním vlastní-
kům a napravení škod, které vznikly při socializaci 
vesnice. Předpokládali jsme, že začne více bývalých 
zemědělců hospodařit a ti co nebudou, založíme pro 
ně Zemědělskou společnost.

Začal jsem obcházet vlastníky pozemků s panem 
Jiřím Hubičkou a později s Jaroslavem Šimonkem  
a byli jsme překvapeni, že zájem o vlastní hospo-
daření je velmi nízký. Bylo to odůvodňováno jednak 
dlouhou dobou, kdy se nehospodařilo, kdy generace 
vlastníků již zestárla a jejich děti volily jiné zaměstná-
ní. Dále, že zemědělské budovy jsou zastaralé, zde-
vastované a u strojů je to podobné. Rovněž i finanč-
ních prostředků bylo nedostatek, i když to bylo stá-

tem podporováno. Uzavřeli jsme s vlastníky smlouvy 
o pronájmu a založili Zemědělskou společnost s.r.o. 
Katusice ještě s bývalým statkem Katusice byly uza-
vřeny dohody o nárocích na vyrovnání restitučních 
nároků dle vydaných směrnic a normativů. Každý 
vlastník měl spočítáno, co obdrží. Bylo to na zákla-
dě vydaného zákona o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku. Nastává 
změna v organizaci v zemědělských závodech.
Založená Zemědělská společnost Katusice se zavá-
zala, že splatí tyto dluhy ze zisku do 15 let a to se 
také podařilo. Ještě musela proběhnout transforma-
ce podniků, a protože jsme nevlastnili pozemky pod 
stavbami živočišné výroby ani stavby, technologie 
byla zastaralá a ekonomicky nevhodná, byli jsme nu-
ceni zrušit dojnice a výrobu mléka a na Valovicích 
prasata. Tím jsme přišli o chlévskou mrvu – humus  
a vojtěšku. Musela být provedena určitá opatření 
k eliminaci tohoto stavu a přesto se Zemědělská spo-
lečnost stala „Dynamickou firmou“v rámci republiky 
po několik let. Dostavily se příznivé výsledky hospo-
daření jak z hlediska výroby tak i ekonomiky podniku. 
Nemalou měrou na to měl vliv Jiřího Hubičky a po 
ekonomické stránce Evy Hubičkové ekonomky. Měli 
jsme a máme výborný kolektiv traktoristů, kteří ovlá-
dají více profesí. Po organizační stránce pomáhali 
tři jednatelé společnosti Jar. Šimonek, Jan Šimonek  
a Václav Kuntoš.
Řepařský institut Spikaly, druhý komplex v obvodu 
obce Katusice. Podnik se potýkal s podobnými po-
měry jako Zemědělská společnost i zde proběhla 
transformace podniků podobným způsobem, jak bylo 
prováděno v Zemědělské společnosti včetně vyrov-
nání vlastníků restitučními nároky a končící nájemní 
smlouvou. V průběhu dalších let se měnil managment 
podniku včetně následné reorganizace podniku.

Bioplynová stanice Valovice, schvalování výstav-
by všech provozů na „Valovském dvoře“ se prová-
dělo na Obecním úřadě v Katusicích. Zemědělská 
společnost Skalsko a Bukovno požádali o souhlas 
Obecního úřadu v Katusicíc o provedení výstavby 

PÁTÁ OSmIčKA - ZEměDělSTVÍ

Bioplynová stanice Valovice
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bioplynové stanice na Valovicích. Souhlas byl dán  
a byl vystavěn provoz o výkonu 1063kW ještě s pod-
nikem Proma, který byl zaměřen na výrobu vepřové-
ho masa a bioplynová stanice z něho odebírala teku-
té výkaly – kejdu v množství 12000 t  ročně. Ostatní 
komponenty byly a jsou dotovány oběma zeměděl-
skými společnostmi v polovičním množství. Celkem 
se jedná o 14580 t kukuřičné siláže pěstované cca 
na 500 ha kukuřice. Dále jsou používány řepné řízky 
v množství  4.000 t za rok. Veškerá technologie pro 
zpracování vstupních materiálů před dávkovačem 
do fermentačních nádrží a kogenerační jednotky je 
umístěna v technické budově. Součástí technologie 
je i zařízení pro dodávání řepných řízků do směšova-
cího zařízení a dále do fermentačních nářadí. V are-
álu byla postavena laguna na uskladnění digestátu 
o kapacitě 10.000m³, který je používán ke hnojení. 
Veškerá vyrobená energie je dodávána do rozvodo-
vé sítě společnosti ČEZ. Tepelná energie je využita 
na výrobu další elektrické energie za pomoci zařízení 
ORC o výkonu 100kWh což umožňuje dodatečnou 
výrobu dalších 740000kWh/rok.
Ekonomické výsledky jsou zpracovány a dělí se  
o ně obě společnosti. Technologie je koncipována 
jako klasická zemědělská bioplynová stanice.

Proma výroba vepřového masa, v bývalém Valov-
ském dvoře je další moderní provoz dříve „Proma“, 
která byla vystavěna před 49 lety společnou investi-
cí tehdy 66 JZD a 3 Státních statků. Postupně byla 
přistavována a modernizována hlavně v roce 1992, 
takže nyní je vybavena technologií mokrého krmení 
„WEDA“ s roční produkcí ve 12 produkčních halách 
a ustávající kapacitou 4470ks prasat což představuje 
výrobu 1.450 t jatečních prasat s technologií chování 
prasat na roštech s produkcí kejdy 10.000 m³. Pro 
podnik bez půdy to znamená, dohodnout se s odbě-
rateli a firma nakoupila 3 aplikátory, které půjčovala 
odběratelům. V současné době přenechává kejdu 
bioplynové stanici. Tuto farmu obsluhují 3 lidé včet-
ně vedoucího. Přírůstek na výkrmu dosahuje úrovně 
0,78  kg masa při spotřebě 2,75 kg na kg přírustku. 
Společnost, pod kterou farma patří se jmenuje „LI-
PRAPORK a.s.“ a vlastní ještě 8 farem mimo Valo-
vic. Chov je postaven na Dánském programu „Dan 
Bred“, právě genetika Dan Bred je považována za 

jednu z nejlepších na světě a to jak z ohledu repro-
dukční užitkovosti tak ve vztahu finálních prasat což 
výsledky potvrzují.
Agrodružstvo Katusice, Agrochemický podnik byl za-
ložen v roce 1975 tehdy jako součást 4 kooperačních 
obvodů v okrese. Měl za úkol zlepšit hospodaření  
s umělými hnojivy, především zlepšit skladování hno-
jiv a aplikaci dle hnojařských plánů. Doporučovalo 
se předzásobení hnojení fosforem a draslíkem bez 
ohledu na dosažený výnos a v některých případech 
se pod ornicí vytvořila tzv. krusta, která zabraňuje 
vsakování vody do spodních vrstev. Tento nepříznivý 
stav se v současné době odstraňuje pomocí prohlu-
bovacích pluhů. Dále proběhla transformace podni-
ku a bylo založeno Agrodružstvo Katusice, které se 
v současnosti zabývá prodejem hnojiv a jejich apli-
kací včetně po určitou dobu skladování hnojiv. Agro-
družstvo pracuje jako sdružení zemědělských závo-
dů včetně soukromníků. Další činnost je prodej paliv 
hlavně uhlí včetně dopravy a další služby v nákladní 
autodopravě.

Poslední skupinou, která měla být po sametové revo-
luci založena, měli být soukromě hospodařící země-
dělci. Svobodně se mohl každý vlastník rozhodnout, 
jestli bude hospodařit sám, nebo jestli pronajme půdu 
transformovaným družstvům nebo zemědělským 
společnostem. Z důvodu které jsou uvedeny v úvodu 
ve stati Zemědělské společnosti Katusice, se větši-
na rozhodla o pronájmy. Těch co začali hospodařit 
v obvodu Katusice bylo velmi málo (ing. J. Krouský 
Katusice, pan Koudelka Spikaly, J. Martinec Valo-
vice, ing. M. Černý – pěstování ořešáků) a někteří 
další, kteří hospodařili na malých výměrách – záhu-
menkách. Tato možnost stále trvá i hospodaření na 
biofarmách s výrobou biopotravin. Celkově můžeme 
hodnotit, že velkoprovozy, které zde podnikají, jsou 
na vysoké úrovni včetně vybraných technologií a vět-
šinou i s dobrým ekologickým zaměřením. Rovněž  
i zemědělci, kteří hospodaří, dokazují i nákupem stro-
jů efektivity a prosperity svých provozů.

Václav Kuntoš

Farma Valovice PROMA
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INFORmACE PRO OBčANY

ODVOZ ODPADU
Za rok 2018 bylo z naší obce a jejich částí odvezeno 
následující množství odpadu:
Plastové obaly –7,63 t
Kompozitní obaly –0,32 t
Kovy – 0,37 t
Papír a lepenka –8,35 t
Sklo – 15,6 t
Směsný komunální odpad – 283,5 t
Objemný odpad – 27,6 t
Nebezpečný odpad –1 t
Směs tuků -6 t
Bioodpad – 157,2 t

Za nebezpečný odpad obec zaplatila 15.370,-Kč,  
za velkoobjemové kontejnery 95.083,-Kč, za komu-
nální odpad 784.924,-Kč, za tříděný odpad 92.003,-
Kč, za bioodpad 51.631,-Kč, za kovy 13.884,-Kč,  
za tuky 15.670,-Kč.
Odměny od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů  
za rok činily 63.045,-Kč.

NOVě UmÍSTěNÉ KONTEJNERY
Občané mohou nově využívat umístěné kontejnery  
u sběrného dvora u kolejí (u plechové boudy), kde 
jsou k dispozici 2 kontejnery na papír, 1 kontejner 
na sklo a 1 kontejner na plasty.V případě naplnění 
kontejnerů je možno sběr odevzdávat v areálu firmy 
VTOS, který vykupuje papír, plast, železo, barevné 
kovy a autobaterie. 
Otevírací doba sběrného dvora: 
PO – PÁ 8.00 – 11.30 12.00 – 15.45, 
SO 8.00 – 12.00
U plotu sběrného dvora je také místo určené k vyvá-
žení bioodpadu, mimo jiné zde můžete také odkládat 
ořezané větve ze stromů.

POPlATKY
Dle závazné vyhlášky obce je stanovena výše po-
platků 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 2019. 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.

NEBEZPEčNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odpadu provede firma Compag 
Mladá Boleslav s.r.o. v neděli 14. dubna od 9,30 – 
9,45 hodin od budovy Obecního úřadu.
Sbírány budou následující druhy odpadu: 
Barvy katalogové číslo 200127 a oleje, nádoby obsa-
hující barvy či oleje musí být uzavřené a nesmí z nich 
unikat obsah.
Autobaterie katalogové číslo 200133. Elektrozaříze-
ní: Lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, 
rádia, vysavače, drobné baterie a monočlánky. Zaří-
zení musí být kompletní, tj. nesmí chybět podstatné 
součásti. 
Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti. 
V žádném případě na svozové místo nepatří pneu-
matiky, jiné druhy odpadu nebudou odvezeny.
Obyvatelé Valovic, Spikal, Doubravice a Trnové 
si připraví odpad na pátek ráno 12.4.2019 před 
dům.
Odpad přivážejte k obecnímu úřadu v neděli  
14. dubna od 9,30 hodin NE DŘÍVE!!!

VElKOOBJEmOVÉ KONTEJNERY
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny od  
10.5. – 12.5.2019. Svozová firma žádá občany, aby 
v žádném případě do kontejneru nedávali nebezpeč-
ný odpad (lednice, televizory, barvy atd.), nebudou-
li tyto podmínky dodrženy, nebudou více kontejnery 
přistaveny. V případě, že bude kontejner plný, odpad 
zde neodkládejte.
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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 elektro-
nicky.

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 souse-
dy a znečišťovat ovzduší.
Občan je povinen nahlásit pálení větví na interne-
tových stránkách HZS Středočeského kraje – www.
hzskladno.cz, kde si najde odkaz Aplikace pálení  
a vyplní příslušnou tabulku, kterou odešle. Tím zare-
gistruje pálení do programu ohlášení pálení a splní 
svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

EVIDENCE OBYVATEl
K 31.12.2018 jsme v naší obci evidovali 790 trvale 
žijících obyvatel.
Narodilo se celkem 7 dětí (7 chlapců), zemřelo 13 
občanů (3 ženy, 10 mužů)
Své „ANO“ si řeklo 5 párů novomanželů.
Do obce se přistěhovalo 39 občanů a odstěhovalo se 
20 občanů. Oproti minulému roku se počet obyvatel 
snížil o 7 občanů.

INFORmACE O UZAVÍRCE KOmUNIKACE
Z důvodu opravy vozovky, bude úplně uzavřený úsek 
silnice č.III/25919 v obci Skalsko, v úseku od přemos-
tění Strenického potoka (u železniční stanice Skal-
sko) ke křižovatce se silnicí III.třídy č.25920 v obci. 
Termín uzavírky je od 11.3.2019 – 31.7.2019. 

OPRAVY A ÚDRŽBA V OBCI

V měsíci březnu byla provedena oprava místních ko-
munikací na p.č. 243/1 v obci Doubravice a na p. č. 
380/1 v obci Trnová.

Také byl proveden ořez lip v našich obcích a před 
kostelem v Katusicích. 

V druhé polovině února proběhla výměna vstupních 
dveří v kulturním domě, včetně položení nového ko-
berce v přední části restaurace.

Trnová

Doubravice
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Meteorologické pozorování v Katusicích. Podle 
ČHMÚ chybí na velké části republiky od ledna 2015 
do září 2018 proti průměru přes 500 mm srážek, ně-
kde dokonce 700 mm. Při pohledu na mapy lze kon-
statovat, že frekvence sucha se statisticky významně 
zvyšuje. V souladu s tím byla křivka produkce oxidu 
uhličitého, který se zvyšuje, a proto lze očekávat, že 
dále bude růst i teplota. Už nikdo nemůže pochy-
bovat, že se nás změna klimatu netýká. Řešením 
je pouze adaptace hospodaření s vodou v souladu 
s krajinou, aby dokázala zadržet více vody a neutekla 
rychlým odtokem do řek a dále do moře. Sucho se 
tedy v České republice zvětšilo a už neohrožuje jen 
zemědělce, ale celou společnost a systém dle projek-
tu „INTERSUCHO“ se týká celého státu. Po čtyřech 
letech trvalého srážkového deficitu se hydrologické  
a zemědělské sucho v Česku proměnilo v sucho „so-
cioekomonické“, kdy nedostatek vody zasahuje do 
produktivity a stability systému celého státu.
Jaké je řešení?
Stát připravuje a provádí revizi přehrad s návrhem 
i nových včetně menších vodních nádrží. Jedná se 
o větší akumulaci vody, která může být využita jako 
pitná, nebo užitková, nebo na zalévání. Mluví se  
i o provedení a dokončení „Baťova kanálu“ včetně vý-
stavby splavovacích nádrží. Naši vědci chtějí přelstít 
sucho. U Lán vedle obory presidentova sídla vytvoří 
„chytrou krajinu“ kam soustředí nejnovější poznatky 
naše i světové k řešení tohoto problému. Chceme mít 
dostatek vody i za 50 let. V nejsušší oblasti Česka na 
rakovnicku se zkouší na 7,7 km² podobná opatření 
pro sušší oblast. Vědci z univerzity budou spolupra-
covat s kolegy z Izraele, kteří v tomto oboru patří ke 
světové špičce.
Jaká opatření můžeme provést v obcích, zeměděl-
ských závodech, nebo i občané?
Aby byl přehled je potřeba zajistit měření všech hod-
not, které s tímto problémem souvisí. V souvislosti 
s prováděnými pozemkovými úpravami provést opat-

ření, která jsou navrhována. Jako jsou terénní úpra-
vy, příkopy, větrolamy, zasakovací pásy obnovit mok-
řady, louky, pastviny a další protierozní opatření.
Přímo v zemědělských závodech sledovat obsah hu-
musu v půdě, výši hladiny spodní vody, drobtovitou 
strukturu a výši živin v půdě. Jinak provádět opatření 
jako je setí meziplodin, strniskových směsek, pod-
sevů s jednoletým užitkem s hluboko kořenícími plo-
dinami. V případě vytvoření krusty v podorničí tuto 
hned odstranit prohlubováním, aby se voda mohla 
vsakovat do spodních vrstev. Toto je nutné provádět 
i na souvratích, kde se přeskladňuje cukrová řepa, 
nebo kde byly vyježděny cesty. V osevním postupu 
omezit plodiny jako řepku, nebo kukuřici, kde dochází 
k rychlému odtoku vody hlavně na svažitých pozem-
cích. Je nutné pravidelně čistit kaliště. Každá rodina 
může využít jímku na fekálie, která byla vybudována, 
než byla kanalizace a po vyčistění do ní svést děšťo-
vou vodu, kterou následně využije na zalévání a po 
úpravách na WC.
I v Katusicích rok 2018 byl průměrnou teplotou  
9,6 stupňů Celsia nejteplejším rokem. Průměrný 
srážkový rok byl silně podnormální. Schodek srážek 
byl 197mm. Sucho které se projevilo na vodních to-
cích, je možné podle meteorologů předběžně přirov-
nat k hydrologickému suchu v letech 1904 a 1947. 

Václav Kuntoš

mETEOROlOGIE V KATUSICÍCH ZA ROK 2018

50-ti letý průměr skutečnost + mm
-mm

poznámka

I.čtvrtletí 111 93,4 -17,6 Mimořádně suchý únor 
jen 2,7 mm srážek

II.čtvrtletí 172 97,1 -74,9 Květen pouze 17mm 
srážek

III.čtvrtletí 188 96,2 -91,8 Výskyt vysokých teplot, 
červenec 17,9 mm srá-
žek

IV.čtvrtletí 128 115,3 -12,7 Přiměřené množství 
srážek

celoročně 599 402 -197

Přehled rozdělení srážek dle čtvrtletí za rok 2018
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A TAK JSEm TO UDělAlA!
Za obcí Trnová se nachází rokle, do které byl vyvážen 
odpad několik desetiletí, a kolem níž vede turistická 
stezka. Za posledních 5 let jsem slyšela minimálně 
dvacetkrát, zda by to nešlo uklidit. Ale nikdo zatím 
nebyl schopný tuhle myšlenku opravdu zrealizovat. 
A když jsem přemýšlela nad praktickou částí své ma-
turitní práce, napadlo mě přesně tohle. A tak jsem v 
druhé polovině října, přesněji 20.10., s pomocí mé 
maminky uspořádala akci na záchranu lesa. Vyrobila 
jsem plakát a sešlo se tam kolem 14 lidí, což bylo po-
měrně překvapivé k počtu lidí žijících v Trnové. Ne-
chali jsme přistavit kontejner, zajištěný OÚ Katusice, 
který jsme naplnili během cca. 4 hodin. Myslím, že 
to byla i docela zábava, nacházeli jsme zde spoustu 
různých věcí jako třeba plyšové medvídky, pytlíky od 
mléka z roku 1995 apod. Spousta nepořádku v lese 

ještě zbyla a tak jsme si řekli, že na jaře takovou akci 
uspořádáme zas. 

Karolina Pucholtová

ZE ŽIVOTA V OBCÍCH

BAZÁREK
V neděli 17.3.2019 jsme měli možnost zúčastnit se 
bazárku, který se konal na sále v Kulturním domě  
v Katusicích. 
Počet prodávajících i kupujících byl hojný, sehnat 
jste zde mohli jak oblečení pro děti tak i pro dospělé, 
bazarové i nové…. a nejen to, prodávala se kola, ko-
lečkové brusle, hračky, sezonní věci a potřeby.
Rádi bychom zavedli tradici a bazárek minimálně jed-
nou ročně opakovali….

PŘÍBěHY NAŠICH SOUSEDů
27. března 2019 v aule Obchodní akademie v Mladé 
Boleslavi proběhlo vyhlášení vítězů v projektu Příbě-
hy našich sousedů. Žáci a studenti z šesti mladobo-
leslavských základních a středních škol, představili 
obrazem i slovem osm pamětníků - Jan Jelínek se 
se svým bratrem a maminkou ukrývali po celou válku 
u dědečka, aby nemuseli odjet do Terezína. Ariana 
Petrová se se sourozenci ocitla v dětském domově 
poté, co jejího tatínka – profesora mladoboleslav-
ského gymnázia – v roce 1950 vyhodili a maminku 
zavřeli do kriminálu. Jiří Krouský poznal na vlastní 
kůži vystěhování z rodného statku, ale také solida-
ritu a přátelství lidí ze sousední vsi. Jaroslav Horá-
ček, Václav Kuntoš, Karel Šulc a František Staněk 
osobně a velmi zblízka pozorovali průběh sovětské 
okupace a její následky. Jaroslav Šebek se nevzdal 
a s kamarády zůstali věrni ideálům skautingu i v době 
normalizace.
V kategorii základních škol se umístil jako první tým 
mladoboleslavské 2. ZŠ s příběhem Jiřího Krouské-
ho a na druhém místě dokumentaristé ze 7. ZŠ, kteří 
zpracovali osudy Václava Kuntoše.
Všichni členové týmů obdrželi drobné dárky a osob-
ně svým pamětníkům poděkovali a předali kytici.
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SPOlEčENSKÁ KRONIKA

SEZNAm JUBIlANTů
Duben 2019
70 let  Josef Polívka
85 let  Miloslava Folprechtová

Květen 2019
80 let  Jan Martinec
88 let  Alena Velová

červen 2019
70 let  Josef Šťastný
70 let  Jana Frostová
75 let  Jiří Boura 
82 let  Štefan Kollár
85 let  Václav Pazderník
87 let  Jan Janda
89 let  Josef Jíra 

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

SETKÁNÍ JUBIlANTů 
Ve čtvrtek 21. března ve 13,00 hodin jsme v obřadní 
síni obecního úřadu pogratulovali jubilantům prvního 
čtvrtletí roku 2019. V obřadní síni proběhla oficiál-
nější část setkání, kde paní místostarostka popřála 
oslavencům a děvčata ze základní školy zarecito-
vala a zahrála na flétny. Poté se oslavenci přemístili  
do zasedací místnosti k pohoštění a společně si po-
povídali a zavzpomínali.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhla-
su jmenovaných.

POZVÁNKY NA  KUlTURNÍ AKCE

SETKÁNÍ SENIORů
Ve čtvrtek 4. dubna se těšíme na naše seniory s kte-
rými se setkáme na velkém sále kulturního domu, 
abychom je potěšili kulturním programem a umožnili 
jim každoroční setkání. Letos je na programu hudeb-
ně zábavný pořad BYLO NEBYLO s Jiřím Heleka-
lem.

JARNÍ VÝSTAVA
V pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna se ve vinár-
ně Kulturního domu v Katusicích koná „Jarní výsta-
va“. Budete mít možnost prohlédnout si výrobky dětí 
ze základní a mateřské školy. Vidět můžete klasické 
české Velikonoce, co naše babičky uměly a další. 
Zakoupit si můžete velikonoční vazby a perníčky. Sr-
dečně jste zváni v pátek v 10,00 hodin na vystoupení 
dětí z naší mateřské školy.

čARODěJNICE
V úterý 30. dubna přijďte na dětské hřiště, kde spo-
lečně vztyčíme májku, kterou děti nejprve ozdobí. 
Následně se vydáme průvodem v čele s čarodějnicí, 
kterou jako každý rok vyrobí děti v mateřské škole ke 
klubovně u fotbalového hřiště, kde budou letos čaro-
dějnice probíhat.

DěTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti s doprovodem rodičů  
a prarodičů na Dětský den v sobotu 1.6.2019.  
Podrobnosti oznámíme včas.
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mATEŘSKÁ ŠKOlA

Letošní zima nám sice moc sněhu nenadělila, ale my 
jsme se nenechali odradit a dobrou náladu jsme si 
ve školce vždycky vykouzlili. Děti jsou v tomto smě-
ru úžasné, vždycky vymyslí nějakou legraci. V úno-
ru jsme se s velkou vervou a chutí pustili do příprav 
maškarních plesů, dětského i dospělého. Ten letošní 
byl celý puntíkatý. Děti se učily vyrobit pěknou masku 
a vyzdobit prostředí kolem sebe. Všechny plesy se 
vydařily, masky byly opět originální, nápadité a zářily 
dobrou náladou. Měli jsme z nich velkou radost. Dě-
kujeme všem dobrým lidem, kteří s přípravou plesů 
jakýmkoli způsobem pomáhali. Velmi si toho váží-
me.

Právě prožíváme krásné jarní období, ve kterém se 
snažíme zahřát sluníčkem, pozorovat obdivuhodnou 
přírodu, která se probouzí ze zimního odpočinku  
a obdarovává nás svými kouzly. Ve školce jsme 
s dětmi nechali klíčit semínka rostlinek a s úžasem 
pozorujeme, kterak se semínka chovají a jak z nich 
vyrůstají rostlinky. Vše pečlivě zaznamenáváme do 
vlastních kalendářů.

Chystáme se na jarní výstavu, kde děti představí ne-
jen své výrobky, ale také zatančí naši tanečníci. 
Čeká nás trochu smutné loučení s předškoláky, kteří 
právě v těchto dnech navštěvují školy, aby se zúčast-
nili zápisů do prvních tříd. Všichni se do školy těší  
a jsou dobře připraveni. Po celý rok usilovně praco-

vali, učili se nad věcmi přemýšlet, soustředit se, vy-
myslet potížím řešení, poučit se z chyby, spolupraco-
vat, domluvit se, snažit se pomoci druhému. Rozvíjeli 
jsme zrakové a sluchové vnímání, cvičili motoriku, 
řeč, zpívali, tvořili, prostě byli jsme rádi na světě.
To samé přejeme i Vám: krásné jarní dny a buďte rádi 
na světě! To Vám ze srdce přejí všichni z Mateřské 
školy Katusice.

Na závěr krásná jarní básnička Jindřicha Balíka:
Vejce
štětec
barvička – 
malujeme vajíčka
Malujeme
pospícháme
o sto šest
Děláme to všechno
jaru na počest

Zápis do mateřské školy Katusice se uskuteční 
V ÚTERÝ 14. 5. 2019 mEZI 15,00 – 17,00 HODINOU 

v Kytičkové třídě. 
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský 

průkaz zákonného zástupce.
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ZÁKlADNÍ ŠKOlA

Rok 2019 v naší škole začal jako roky předchozí. 
Nejprve jsme rozdali pololetní vysvědčení, čemuž 
předcházelo prověřování získaných znalostí a poté 
jsme se vrhli do další práce.
V zimě a počátkem jara nás provázely již ověřené 
akce: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, která byla věnována 
100 letům naší republiky. Oslavy VÁNOC, MASO-
PUST a v první jarní den vítání jara VYNÁŠENÍ MO-
RENY. Také jsme nabídli všem zájemcům nahlédnout 
do školy a výuky při DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kte-
rý jsme spojily s METODICKÝM SETKÁNÍM na téma 
JAK PŘIPRAVOVAT DÍTĚ NA 1. ROČNÍK.

Tento školní rok může vzhledem k získané dotaci 
z EU nabídnout našim žákům i PROJEKTOVÉ DNY 
a to ve škole a nebo mimo školu. A tak byli žáci ze 
4. a 5. ročníku v IQLANDII v Liberci, pro žáky z 1. 
a 2. ročníku chystáme projekt JAK PŘIŠLO KUŘE 
NA SVĚT s živými živočichy, 2. a 3. ročník se vydá 
do ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, a celá škola vyjede 
do Prahy, kde navštíví  PLANETÁRIUM A ZOO a do 
OBORY ŽLEBY A ZOO CHLEBY. Všechny tyto PRO-
JEKTOVÉ DNY mají výukový charakter a jejich cílem 
je žáky něco nového naučit. Za zmínku také stojí, 
že většinu nákladů platí škola, i když projektový den 
v Praze vyjde cca. na 375,- korun za žáka.

Naše škola vede své žáky k znalosti lidových tradic, 
k úctě k lidem žijícím v naší vsi a také k ochraně pří-
rody a okolí našeho domova. 
Jako každý rok jsme s žáky vyrazili do okolí Katu-
sic a vykonali jarní očistou naší přírody. Podílíme se 

na ni s obecním úřadem Katusice sběrem odpadků, 
které se přes zimu nahromadily na příkopech a okra-
jích lesa. Děti si při této činnosti uvědomují špatnost 
chování lidí, kteří odhazováním odpadků ničí přírodu  
a okolí našich domovů. Několikrát jsme od žáků sly-
šeli větu: „ Paní učitelko, proč to lidé dělají. Proč od-
hazují z aut ty odpadky, když je mohou odvézt do 
popelnice???“  Je těžké odpovídat na tyto otázky, 
když to, co je jasné dětem, není jasné dospělým. 
Naší odpovědí je stále dokola, že někteří lidé jsou 
nepořádní a přírody a okolí našeho domova si neváží 
a my doufáme, že až děti vyrostou, budou si okolí  
a přírody vážit více.

Akcí budeme mít ve druhé polovině školního roku sa-
mozřejmě více, ale rádi bychom Vás pozvali na již 
tradiční OLYMPIJSKÝ BĚH a DEN RODIN, ke kte-
rému se připojíme již po čtvrté a to 19. června v 16 
hodin. 
Přijďte se pobavit a ukázat dětem, že společná práce 
a zábava je lepší než vysedávání u počítače.

Chtěli bychom upozornit na zvyšující se KYBERŠI-
KANU mezi dětmi a poprosit rodiče, aby více kont-
rolovali počínání svých dětí na telefonech, tabletech  
a počítačích.

S přáním krásných jarních dnů a pozváním na naše 
akce

Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v červnu 2019.
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

TAJENKA
Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který? ... (Viz. Tajenka)

NAJDI 6 ROZDÍlů A VYmAlUJ OBRÁZEK

 

1. hudební symbol

2. horní končetina

3. zakalený

4. kontinent

5. divadelní závěs

6. průvodce tel. Pořady

7. bankovní účty


