
Toto vydání Katusického zpravodaje věnujeme 
významnému výročí, které se bezprostředně 
dotýká minulého i současného života naší obce. 
Je to 200. výročí narození slavného rodáka Jana 
Nepomuka Krouského.

Životopis
Jan Nepomuk Krouský se narodil 14. února 1814 
v  Katusicích  v  rodině  sedláka  a  rychtáře  Jana 
Krouského. Po prvních školních letech v  Katusicích 
pokračoval v klášterní škole v Bělé pod Bezdězem, 
kde strávil tři roky. Kromě tohoto žádné další vzdělání 
nezískal.  Zajímal  se  především  o  literaturu,  hodně 
četl  vlastenecké  i  odborné  časopisy  a  sám  se 
soustavně dále  vzdělával. Nejvíce  Jana Krouského 
ovlivnil  spisovatel  Karel  Alois  Vinařický,  který  byl  
od roku 1833 farářem na nedaleké Kováni a u něhož 

se  od  poloviny  třicátých  let  19.  století  pravidelně 
scházely významné osobnosti pražského kulturního 
a  vědeckého  života.  Patřil  k  nim  např.  František 
Ladislav Čelakovský, Josef Jungmann, Karel Sabina, 
Pavel  Josef  Šafařík  a  mnoho  dalších.  Schůzky  
na  kováňské  faře  Krouského  velmi  inspirovaly  
a přivedly ho k zastáncům českých národních zájmů. 
V roce 1839 se stal členem Matice české a jako první 
sedlák členem Musea království českého. Na Kováni 
se  také  seznámil  s  mladší  sestrou  Vinařického, 
Aloisií,  která  se  v  roce  1843  stala  jeho  ženou. 
Narodilo  se  jim  šest  dětí,  z  nichž  poslední  dvě  se 
nedožily dospělého věku. U Vinařického se seznámil 
s básníkem Václavem Bolemírem Nebeským, který 
se stal redaktorem časopisu Česká včela, tajemníkem 
Společnosti českého muzea a Matice české. Nebeský 
spolu s Vinařickým patřil k jeho nejbližším přátelům. 
Na  statku  Krouských  v  Katusicích  se  scházely 
významné osobnosti z oblasti politiky a kultury, o čemž 
svědčí  bohatá  korespondence,  která  se  zachovala, 
Jan Krouský finančně podporoval mnoho spisovatelů 
a básníků.
V  červnu  1848  byl  Krouský  zvolen  do  zemského 
sněmu.  V  roce  1849  se  Vinařický  vzdal  mandátu 
v  říšském sněmu a nabídl mandát Krouskému. Ten 
však zvolen nebyl. Sněm byl v březnu 1849 rozpuštěn 
a  nastala  doba  Bachova  absolutismu.  Krouského 
aktivita  v  tomto  období  neustala,  ale  začala  se 
ubírat  jiným  směrem,  zejména  pak  k  otázkám 
národohospodářským a obecním. 
V  roce  1843  se  stal  J.  Krouský  členem  obecního 
zastupitelstva  v  rodné  obci.  Roku  1864  byl  zvolen 
starostou  Katusic.  Pod  jeho  vedením  došlo  nejen 
k hospodářskému, ale i kulturnímu rozvoji obce. Jeho 
zásluhou byl opraven kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
zničený požárem v roce 1847, přičemž značnou část 
nákladů  uhradil  Krouský  sám.  Jan  Krouský  založil 
fond pro výstavbu nové školy v Katusicích, dokončení 
stavby se však nedožil. Založil obecní knihovnu, které 
věnoval část vlastních knih a časopisů, zřídil Pamětní 
knihu  katusickou.  Zasloužil  se  o  vybudování  silnic 
lemovaných  ovocnými  stromy  a  spojujících  okolní 
vesnice. Náves v Katusicích byla nově upravena, byl 
založen park. 
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V  roce  1861  byl  J.  Krouský  zvolen  poslancem 
zemského sněmu za okres Bělský, Mladoboleslavský 
a  Mnichovohradišťský.  V  dubnu  1865  zvítězil  
ve  volbách  do  okresního  zastupitelstva,  ve  funkci 
však nebyl pro své národní smýšlení ministerstvem 
uznán. 

Jan  Nepomuk  Krouský  se  velkou  měrou  zasloužil  
o  hospodářský  rozvoj  svého  kraje.  Roku  1868  byl  
na  popud  Krouského  a  knížete  R.  Thurn–Taxise 
založen  rolnický  akciový  cukrovar  v  Dolním 
Cetně. V  roce  1872  se Krouskému podařilo  založit 
akciový  pivovar  v  Podkováni.  V  červenci  1875  se  
ze  zdravotních  důvodů  vzdal  funkce  předsedy 
správní rady cukrovaru i pivovaru. 4. října 1876 Jan 
Nepomuk Krouský zemřel následkem plicní choroby, 
kterou trpěl již v předchozích letech. 
Dva roky po smrti J. Krouského, v roce 1878, postavili 
občané Katusic svému slavnému rodákovi na návsi 
pomník.  F.  L.  Rieger  se  nemohl  odhalení  pomníku 
osobně  zúčastnit,  napsal  však  rodině  dopis,  který 
vypovídá o jejich přátelství: „… později byl mi Krouský 
po mnohá léta milým přítelem a kolegou při pracích 
a poradách sněmovních, při nichž jevil vždy úsudek 
zdravý, praktický, povahu vzornou a vlastenectví 
nade vší pochybnost vznešené. Přátelský poměr můj 
k rodině a příbuzenstvu oslavence činí mi oslavu jeho 
zvláště milou.“ V roce 1953, po odsouzení a uvěznění 
potomka  J.  Krouského,  Ing.  Karla  Krouského, 
byl  na  úřední  příkaz  pomník  stržen.  V  roce  1990 
byl  kamenný  monument  s  medailonem  obnoven  
na původním místě. 4. října 2008, v den 130. výročí 
odhalení pomníku, se konalo v Katusicích slavnostní 
vzpomínkové shromáždění. 

Doba obrozenecká
Jan  Nepomuk  Krouský  patřil  k  významným 
mecenášům  české  literatury,  zasloužil  se  o  rozvoj 
kulturního  a  politického  života  v  první  polovině  19. 
století.  Ve  čtyřicátých  letech  začal  psát  své  první 
články do českých novin,  jako byly Pražské noviny, 
Národní  noviny,  Česká  včela  nebo  Tylovy  Květy. 
V tomto období založil vlastní knihovnu, která časem 

dosáhla téměř 4 000 svazků a stala se zdrojem osvěty 
pro  široké  okolí.  J.  Krouský  finančně  podporoval 
mnoho spisovatelů a básníků např.: Josefa Kajetána 
Tyla,  který  mu  věnoval  svou  knihu  „Vojta,  chudý 
čeledín“. Knížka vyšla s věnováním:  “Milému příteli 
Janovi Krouskému slovútnému rolníkovi v Katusicích,  
na důkaz úcty své připisuje J. K. Tyl“.  Nejvý-
znamnějšími  osobnostmi  národního  obrození  
na  Mladoboleslavsku  byli  Karel  Alois  Vinařický  
a  Jan  Nepomuk  Krouský.  Katusice  se  staly  vedle 
Kováně druhým centrem národně osvobozeneckého 
hnutí.  Statek  Krouských  několikrát  navštívil  Václav 
Bolemír  Nebeský,  Josef  Kajetán  Tyl,  dr.  J.  Čejka, 
František Ladislav Rieger a další. Z korespondence 
J. Krouského  je zřejmé, že se znal  také s Boženou 
Němcovou.  Seznámil  se  s  ní  pravděpodobně  přes  
V. B. Nebeského nebo dr. J. Čejku. 
J.  N.  Krouský  se  významnou  měrou  podílel  nejen 
organizačně,  ale  zejména  finančně  na  mnoha 
vlasteneckých  akcích  v  Mladé  Boleslavi  a  okolí. 
Společně  s  Vinařickým  a  Františkem  Plačkem, 
který  byl  hlavní  postavou  boleslavských  vlastenců, 
uspořádali v červenci roku 1841 na svátek sv. Anny 
pouť do Boží Vody, tehdejších lázní u Mladé Boleslavi. 
Slavnost financoval Krouský, který vlastním nákladem 
vydal program. I když ve 40. letech 19. století v Mladé 
Boleslavi převládala němčina, podařilo se vlastencům, 
k nimž patřil Vinařický, Krouský, Plaček, Schmilauer 
a  další  uspořádat  po  vzoru  Prahy  první  český  bál. 
V  hostinci  U  Věnce  se  první  český  bál  konal  23. 
ledna 1843. Plaček a Krouský objednali v Praze tzv.  
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Pohled na kostel a rodný dům Jana Nepomuka Krouského.

Pomník Jana Nepomuka Krouského.
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„pomněnky“  - Tylovy veršovánky z pražského plesu 
v roce 1841. Byly  to naivní  říkanky, které dostávaly 
na památku účastnice plesu. Hlavním mottem těchto 
veršů bylo: „Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy 
všech lidí“. Přes veškerou snahu organizátorů skončil 
ples se ztrátou, kterou uhradil Krouský. Krouský spolu 
s K. A. Vinařickým, Františkem Plačkem, Ludvíkem 
Lauterbachem  a  dalšími  se  zasloužili  o  to,  že  se  
8. dubna 1843 hrálo v hostinci U Věnce první české 
ochotnické  divadelní  představení  hry  „Žižkův  meč“  
od  Václava  Klimenta  Klicpery.  Krouský  stál  také  
u  zrodu  Čtenářské  společnosti  v  Mladé  Boleslavi  
a přispíval svými články do časopisu Boleslavan.

Politická činnost J. N. Krouského
Počátky  politické  činnosti  J.  Krouského  se  datují  
od  roku  1848.  O  pražských  událostech  byl  infor-
mován z dopisů přítele V. B. Nebeského. Po udělení 
konstituce a patentu povolujícího svobodný volební 
řád,  pronesl  Krouský  23.  dubna  1848  v  Mladé 
Boleslavi projev k povzbuzení občanů, který začínal 
slovy:  „Pánové a bratři! Lidé se prý scházejí a ne 
hory – dobře, ale zdali by pak nebylo bývalo ještě 
před krátkým časem možněji horám spíše se sejíti 
než lidu?…“ V červnu 1848 byl  ve svých 34  letech 
zvolen  poslancem  zemského  sněmu.  Téhož  roku 
byl  spolu  s  Vinařickým  členem  delegace  obyvatel 
Boleslavského a Bydžovského kraje  vyslané  k hra-
běti Thunovi a generálu Windischgrätzovi s žádostí 
o  zastavení  bombardování  Prahy.  Počátkem  roku 
1849  kandidoval  do  říšského  sněmu  na  místo 
Vinařického,  který  z  politiky  odešel  a  mandátu  se 
vzdal. Sněm byl 7. března 1849 rozpuštěn a nastalo 
období Bachova absolutismu. Ve volbách roku 1861 
byl Krouský kandidátem do zemského sněmu za kraj 
Mladoboleslavský, Mnichovohradišťský a Bělský. Byl 
jednohlasně zvolen. Dne 22. dubna 1865 byl v prvních 
volbách do okresního  zastupitelstva Krouský  řádně 
zvolen starostou okresu Bělského. Nebyl však ve své 
funkci  ministerstvem  schválen  pro  své  národnostní 
smýšlení.  Stal  se  pouze  členem  okresního  výboru, 
ve kterém aktivně pracoval až do své smrti. Krouský 
byl  jedním  z  hlavních  organizátorů  táborů  lidu  
na  Boleslavsku.  První  se  konal  21.  června  1868 
v Bělé pod Bezdězem a zúčastnilo se ho okolo deseti 
tisíc Čechů a Němců. Další tábor lidu se konal o dva 
roky později na úpatí Bezdězu.

Hospodářská činnost
Nelze opomenout zásluhy J. N. Krouského o rozvoj 
hospodářství  a  zemědělství  v  kraji.  V  roce  1868 
inicioval  spolu  knížetem  Rudolfem  Thurn-Taxisem 
založení akciového cukrovaru na Strenickém potoce 
v  Dolním  Cetně.  Předsedou  správní  rady  se  stal  
dr.  Thurn-Taxis,  ale  většinu  důležitých  činností 
vykonával  Krouský.  V  prvních  dvou  letech  se 
cukrovaru dařilo, ale pak v důsledku špatného osiva 

a  tím  i  nízkých  výnosů došlo  k  velkému  zadlužení.  
Z této doby se zachoval citát Krouského, který do toho-
to podniku vložil mnoho peněz: „Vám, ostatním členům 
správní rady je hej, vaše manželky jsou polovičnicemi 
statků, kdyby tedy k něčemu došlo, zůstane Vám 
aspoň jmění manželčino, ale moje majetkové poměry 
jsou jiné, a tak bych byl žebrákem.“ V dalších letech se 
cukrovaru dařilo a úpadek byl odvrácen. V roce 1872 
se podařilo Krouskému uskutečnit dávnou myšlenku 
a spolu s dalšími založit akciový pivovar v Podkováni. 
Také zde se stal předsedou správní  rady.  I v  tomto 
podniku se projevil nedostatek kapitálu a to spolu se 
špatnou kvalitou piva vedlo k zadlužení. Zakladatelé 
museli založit věřitelský spolek a poskytnout půjčku, 
aby  pivovar  zachránili.  V  roce  1875  přes  zdravotní 
problémy vykonával Krouský funkci předsedy správní 
rady  jak  v  pivovaru,  tak  i  v  cukrovaru.  V  červenci 
1876  se  obou  funkcí  ze  zdravotních  důvodů  vzdal. 
Roku  1851  byl  Krouský  zvolen  do  výboru  Krajské 
hospodářské jednoty mladoboleslavské. Jednota se 
roku  1857  rozešla,  po  jejím  znovuobnovení  se  stal 
místopředsedou a tajemníkem bělského odboru. Měl 
hlavní zásluhu na tom, že se začalo jednat v češtině. 
Prosazoval moderní  způsoby  hospodaření  a  chovu 
dobytka.  Krouský  napsal  a  na  vlastní  náklady 
vydal  tiskem  výzvu  rolníkům  na  Mladoboleslavsku, 
aby  vstupovali  do  hospodářského  spolku.  Napsal 
a  přeložil  z  němčiny  čtyři  svazky  „Pojednání 
hospodářsko –  lesnického filiálního spolku Mlado – 
Boleslavského“, které vydal roku 1857. V roce 1872 
byl u založení Spolku pro obchod se střiží a železem 
v  Mladé  Boleslavi.  Psal  články  do  Hospodářských 
novin,  Pokroku  hospodářského,  do  hospodářské 
rubriky  Boleslavanu.  J.  Krouský  zastával  mnoho 
dalších  funkcí  jako  např.:  předseda  správní  rady 
Občanské  záložny  v  Dolním  Krnsku,  člen  správní 
rady  Společenského  obchodu  v  Mladé  Boleslavi, 
důvěrník  banky  Slavie,  akcionář  dalších  podniků  
na Mladoboleslavsku.

Historie rukopisu Máje
Jméno Jana Nepomuka Krouského je neoddělitelně 
spjato  s  rukopisem Máchova Máje. Máj  byl  poprvé 
vydán na jaře 1836, ještě za básníkova života. Okolo 
roku 1843 se spisovatel Karel Sabina a Máchův bratr 

Rolnický cukrovar v Dolním Cetně.



Michal pokoušeli o druhé vydání básníkových veršů. 
Obrátili  se  s  prosbou  o  finanční  pomoc  na  Jana 
Krouského, se kterým se oba dobře znali, a o němž 
věděli,  že  podporuje  českou  literaturu.  K  novému 
vydání Máchova díla však nedošlo. Pravděpodobně 
v  této době se  rukopis dostal do  rukou Krouského. 
Miroslav  Ivanov  ve  své  knize  „Utajené  protokoly 
aneb  geniální  podvod“  dokonce  uvádí:  „Dlouho se 
nevědělo, jak se rukopis dostal do Katusic. Kolem 
roku 1924 objevil literární historik Ferdinand Strejček 
v pozůstalosti Krouského dopis Michala Máchy, 
básníkova bratra, který se pokoušel společně se 
Sabinou vydat básnické dílo K. H. Máchy a jednal 
proto s Janem Krouským o finanční podpoře.“ 
Dále  píše:  „Kolem roku 1950 nalezl Strejček v ko-
respondenci J. N. Krouského svazek Sabinových 
dopisů – a z jednoho vyplývalo, že Krouský rukopis 
nepřevzal od Michala Máchy, ale koupil od Sabiny.“ 
Během  dalších  let  se  na  tuto  událost  zapomnělo. 
V  roce  1878  nalezl  zeť  J.  Krouského,  gymnaziální 
profesor  Jan  Šafránek,  v  knihovně  svého  tchána  
v Katusicích 16 počátečních listů rukopisu Máje. Na 
první  stranu  Krouský  nadepsal:  „Rukopis po Karlu 
Hynku Máchovi pozůstalý“. Šafránek byl toho názoru, 
že  si  Krouský  text  opsal,  protože  v  jeho  knihovně 
byla  i  další  opsaná  díla.  Za  dalších  skoro  40  let,  
v roce 1916, Šafránek objevil v knihovně další části 
rukopisu, a to stránky 16 až 20, a některé jiné části, 
které  byly  použity  jako  záložky  v  knihách.  Odvezl 
nalezené stránky do Prahy ke konzultaci s literárním 
historikem a vydavatelem Máje z roku 1905, Václavem 
Flajšhansem. V Národním muzeu se 18.  října 1916 
sešla komise odborníků, která potvrdila, že autorem 
exempláře Máje nalezeného v Katusicích je skutečně 

Karel Hynek Mácha. Tato zpráva vyvolala v kulturní 
veřejnosti obrovské nadšení. Do Katusic se sjížděli 
literární  vědci,  umělci  a  všichni,  kdo  chtěli  vidět 
cenný rukopis na vlastní oči. V roce 1936 byl rukopis 
vystaven  v  Litoměřicích  a  v  Bělé  pod  Bezdězem  
u příležitosti 100. výročí úmrtí K. H. Máchy a výročí 
prvního  vydání  Máje.  Rukopis  byl  v  držení  rodiny 
Krouských až do roku 1951. V té době byl potomek 
J. Krouského,  Ing. Karel Krouský, odsouzen ve vy-
konstruovaném  procesu  a  uvězněn.  Rodina  byla  
z Katusic vystěhována a majetek byl zabrán. Matce  
K.  Krouského  se  podařilo  rukopis  před  konfiskací 
ukrýt. Mezi odborníky byl rukopis považován za ztra-
cený. V 60. letech 20. století se začal o rukopis zajímat 
literární badatel Josef Panáček z Doks, který studoval 
život a dílo K. H. Máchy. J. Panáček zapojil do pátrání 
svého známého Josefa Smrkovského, který byl tehdy 
ve  vysoké  státní  funkci,  a  ten  se  obrátil  na  Státní 
bezpečnost.  Státní  bezpečnost  pak  pohrůžkami  
a vydíráním donutila rodinu Krouských rukopis vydat. 
Máchův rukopis se stal znovu přístupným badatelům 
a  při  příležitosti  výročí  Karla  Hynka Máchy,  v  roce 
1966 a 1996, byl vystaven. Cenná národní památka 
nakonec  po  všech  peripetiích  zůstala  v  majetku 
potomků Jana Nepomuka Krouského. 

Jan Nepomuk Krouský byl přítelem nejvýznamnějších 
osobností  kulturního,  politického  i  hospodářského 
života první poloviny 19. století. Měl vliv nejen na ná-
rodně obrozenecký život  v Mladé Boleslavi a okolí, 
ale také na hospodářský rozvoj celého regionu.

Ing. Jiřina Jírová, Závěrečná práce 2012, 
Mladoboleslavská univerzita 3. věku (zkráceno)
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Originál nalezený v knihovně J. N. Krouského.

Karel Hynek Mácha
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Vážení spoluobčané,
zúčastněte se společného setkání rodáků a příznivců Katusic. Připomeneme si slavného rodáka  
J. N. Krouského, historii i současnost naší obce a shlédneme kulturní program. 
Na výstavě věnované historii obce si můžete zakoupit pamětní hrneček, brožuru věnovanou výročí  
J. N. Krouského a básnickou sbírku Krajinou Podbezdězí od Josefa Brože.
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V  roce  1938  pod  hrozbou  skutečné  a  nezakryté 
německé agrese vrcholí v Československu přípravy 
na obranu státu. V sobotu dne 21. 5. 1938 byli povoláni 
vojáci v záloze na zacvičení s novými zbraněmi. Dne 
22. 5. se konaly všeobecné volby. I v Katusicích byl 
odevzdán 1 hlas pro Henleinovu stranu. Ze Sudet byly 
do vnitrozemí posílány děti před terorem henlajnovců. 
Do  Katusic  jich  bylo  předáno  sedm.  V  tomto  roce 
měly být v republice velké oslavy 20 let od založení 
republiky.  V  Praze  se  konal  X.  Všesokolský  slet. 
Sokolové z Katusic,  pilně nacvičovali  a účastnili  se 
okresních  přehlídek.  V  témže  roce  připravili  oslavy 
výročí narození mistra Jana Husa.
Dne  13.  9.  1938  ve  22  hod.  vláda  ČR  vyhlásila 
všeobecnou mobilizaci  pro muže  do  40  let  a  v  11. 
pohraničních okresech stanné právo.
Přišel  však  Mnichov  a  nadšení  bránit  vlast  bylo 
brutálně umlčeno (Mnichovská dohoda). Dne 15. 3. 
1939 jsme byli obsazeni německou armádou. Téhož 
dne  ráno  za  velké  sněhové  vánice  projížděli  naší 
obcí  6hodin  sbory  Hitlerovy  armády. Administrativa 
zajistila  samozásobení  zemědělců,  byly  vydány 
potravinové  lístky,  lístky  na  ošacení,  na  střevíce, 
na  cigarety  a  další  opatření.  Peníze  byly  upraveny 
1M = 10Kčs. Zabíjačky byly povolovány, ale muselo 
se dodávat škvařené sádlo (80kg váha vepře – 2kg 
sádla).  Všechny  vesnice  byly  označeny  německy, 
taktéž  firmy  živnostníků.  Na  povolení  se  jezdilo  
do mlýna s určením nároku mouky. Ta byla vymílána 
na 80% (tmavá mouka). Katusice měli přidělen mlýn 
Humrov.
V souladu s poněmčováním přišlo do Katusic 7 rodin 
„Besarábců“  a  byly  nastěhovány  do  zemědělských 
usedlostí, které byly v nájmu. 
Ve dvoře čp. 5 – v letním sídle hraběnek Šporkových, 
které  se  musely  odstěhovat,  byl  zřízen  plánovací 
stavební  úřad  pro  náš  kraj.  Byli  tam  tři  plánovači 
projektanti a jedna sekretářka. Plánovalo se na sto let 
dopředu i s ohledem na poněmčování našeho území 
a s ohledem na segregaci obyvatelstva.
V obci byla i četnická stanice, kterou vedl strážmistr 
a  3  četníci.  Byli  rozumní,  kontrolovali  zatemnění, 
poslech  zahraničního  rozhlasu,  zabíjení  na  černo  
a další přestupky. Zabíjačky kontroloval MVDr. Kunstýř 
a 1 zástupce z obce. Doktor Kunstýř darované maso 
a sádlo vozil partyzánům do kokořínských lesů.
Za vsí u topolu (nejvyšší místo po Bezveli) měli němečtí 
vojáci podzemní kryt s protileteckou pozorovatelnou 
s  dalekohledem a  kulometem. Bylo  jich  tam  třináct 
většinou Rakušáci a byl mezi nimi Čech Čupík, který 
nic jiného nedělal, než sháněl potraviny pro německé 
důstojníky z Mladé Boleslavi.
K Němcům se přihlásil i J.Zajíček ze Spikal, protože 
měl manželku  německé  národnosti.  Nikoho  neudal 
a říkal, aby naši lidé před ním nemluvili o Němcích.  

Přesto byl po válce týrán našimi lidmi a brzy zemřel  
na  infekční  chorobu.  Za  Heyndrichiady  přijelo  do 
Katusic a Valovic velké množství německých vojáků 
a  hledali  tajnou  vysílačku,  ale  nic  nenašli.  Ptali  se 
také  starosty,  jestli  není  aktivní  buňka  KSČ.  Bylo 
řečeno, že ne, ale u Čermáka se v cihelně komunisti 
scházeli.
V  roce  1943  a  1944  napadlo  hrozně  sněhu.  Byly 
až  2  metrové  závěje.  Byly  organizovány  pracovní 
povinnosti a zajišťovala se sjízdnost silnic. V  tomto 
roce se stala v Katusicích nehoda na nádraží, když 
přejel  vlak  ženu,  která  jela pro potraviny a  tragicky 
zahynula při nastupování.
Dne 29. září 1943 v 16 hod. přijel do Katusic říšský 
protektor Karel Herman Frank se svým doprovodem 
k návštěvě Němců Besarábců.
Dne  5.  října  1943  byla  v  Katusicích  otevřena 
jednotřídní  německá  škola,  kterou  navštěvovalo  20 
dětí z Katusic a okolí. Škola byla uzavřena 24. dubna 
1945. Práci ukončil i stavební úřad a přestěhoval se 
do Vince.
Besarábci z Katusic a okolí měli v  lomu na Bezveli 
střelnici a  také  tam cvičili. Měli  tam bradla, hrazdu, 
skok do dálky  a  výšky.  Jejich  velitelem byl  Janisek 
z Valovského dvora  (pan Šimonek byl vystěhován). 
Sám  si  pamatuji,  že  jsme  tam  hledali  zapomenuté 
náboje,  i  když  to  bylo  nebezpečné.  Poslední 
opatření, které Němci dělali na začátku dubna 1945, 
byly protitankové zábrany a kulometné bunkry, které 
urychleně realizovali. V Katusicích  to byla výstavba 
u Procházkových u starého hřbitova a v Březinském 
kopci. Tyto zábrany byly ze silných kmenů zapuštěných 
2 metry do země s možností uzavření silnic.
Od února 1945 jezdily transporty Němců ze Slezska, 
utíkaly  před  frontou.  Mnoho  jich  jelo  na  vozech 
i  s  kravičkami,  majetnější  s  koňmi,  nebo  i  pěšky 
s kočárky s dětmi a nevěděli kam. I od nás podobným 
způsobem  odjížděli  Besarábci.  Těmto  lidem  se 
muselo  říkat  „národní“  hosté,  a  aby  si  odpočinuli, 
museli jim občané Katusic poskytnout nocleh.
Dne  5.  5.  1945  vypuklo  v  Praze  povstání.  

Nádraží v Katusicích.

VzPomíNKy Na léTa 1938–1945 – 2. sVěToVá VálKa, JaK Ji ProŽíVali oBčaNé KaTusic. 
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Po  12  hodině  přijelo  do  Katusic  42  vojáků  polního 
četnictva, postupně byli donuceni složit zbraně a jejich 
velitele neohroženě odzbrojil pan Rezler z Kluků. Byl to 
velký projev statečnosti. Vojáci byli internováni na sále 
sokolovny. Zbraně byly rozděleny bývalým vojákům. 
Toto  organizoval  strážmistr  Peprný  a  velitelem  byl 
stanoven pan řídící Pecháček nadporučík v záloze. 
Den předtím 4.  5.,  přijelo  do Katusic  asi  50  vojáků  
na  koních.  Byli  to  „Vlasovci“.  Koně  rozpustili  po 
návsi a vlakem odjeli na pomoc Praze. Tito Vlasovci 
bojovali v Praze proti nacistickému obrněnému vlaku 
a zničili jej.
V  pondělí  7.  5.,  ráno  místní  strážník  K.  Vaněk 
vybubnoval zprávu: „aby občané tento den nechodili 
ven a nedívali se z oken, že bude přesun německé 
armády,  že  za  nikoho  neručí“.  Ráno  v  8  hodin  to 
začalo až do noci a ráno znovu. Trvalo to do středy 
do 9. 5. 1945.
V poledne šel pan R. Houžvic na Revoluční národní 
výbor do školy a předjel ho voják na motocyklu a po 
zastavení  říká  „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 dětí 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 a  je pochován na hřbitově, kde má 
pomníček.
Nemohl  jsem popsat všechny události, ale ty hlavní 
snad ano. 

Napsal V.Kuntoš dle zápisku pana Rudolfa Houžvice  
a učitele pana Vocáska – zkrácený výpis.

Katusice  jsou  jednou  z  prastarých  českých  obcí  
a  tvrzí,  která  byla  rozbořena  v  době  husitských 
válek. Původní osídlení bylo umožněno tím, že tu byl 
mohutný kal, jehož voda byla čistá a stačila k potřebě 
lidí a napájení dobytka. Kolem kalu a návsi vznikala 
postupně  výstavba  ve  tvaru  okrouhlice.  Jisto  jest,  
že  Katusice  byly  statkem  vladyščím  (od  slova 
vládnouti)  a  vesnicí  farní,  zdůrazňuje  spisovatel 
Sedláček.

Kostel Nanebevzetí Panny marie
dominantou návsi je kostel, který je znám již od roku 
1352. Byl dřevěný ve slohu gotickém. V klenbě nad 
oltářem je zadělaný erb pánů Berků z Dubé a z Lipé. 
Erb  vyjadřuje  dva  křížem  položené  suky,  které  od 
půlnoci  k  polednímu  směřují.  Z  toho  se  dá  soudit, 
že kostel od jmenované šlechty byl vystavěn. Podle 
topografie Schallerovy z roku 1786 byl tento chrám, 
již v roce 1384, duchovním opatřen od jistého pátera 
Bartuše z roku 1410. Kostel měl 4 zvony harmonicky 
znějící, tři na velké věži a jeden malý na malé vížce 
„na sanktusce“. Po požáru roku 1847 zbyl jen jeden 
zvon, zbytek zvonů byl roztaven. Na křtitelnici je nápis: 
„Tuto památku dal udělati Adam Kolář z Katusic roku 
1579“.
První kronikář a také zakladatel kroniky v Katusicích 

Jan Nepomuk Krouský z toho usuzuje, že tu musela 
být  fara  již  v minulosti.  Z  hlediska  polohy  je  kostel 
na  severovýchodním  okraji  návsi.  Původní  stavba 
měla klenuté jen presbyterium a loď byla s dřevěným 
malovaným  stropem.  Před  oltářem  byl  vchod  do 
krypty. Kolem chrámu Páně býval také hřbitov. Kostel 
byl v 16. století přestavěn a po ohni 25. 5. 1847, kdy 
do něho uhodil blesk, pseudogoticky obnoven. Chrám 
byl  znovu  vybudován  zásluhou  Karla  Vinařického  
a Jana Nepomuka Krouského v letech 1855 – 1857 
hlavně za pomoci peněžních darů občanů.

PamáTKy a VýzNamNé sTaVBy oBce KaTusice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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Stavební  dozor  prováděl  Jan  Nepomuk  Krouský. 
Znovu vysvěcení kostela bylo provedeno 13. 9. 1857 
na den jména Panny Marie a to po dvou letech zahájení 
stavby. Znovu byly instalovány 3 zvony na hlavní věž 
a jeden na malou věž. Do interiéru byl umístěn oltář 
nesoucí obraz „Nanebevzetí Panny Marie“ vytvořené 
akademickým  malířem  Josefem  Žákem  a  dále 
sochy dvou věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Kostel byl 
opravován a slouží do současné doby.

Pomník se sochou svatého Jana Nepomuckého
byl  postaven  na  sklonku  panování  rytíře  Václava 
Josefa  Chanovského  v  roce  1727  a  vytvořil  jej 
sochař  Josef  Jiří  Jelínek  z  Kosmonos.  Pomník  byl 
umístěn mezi dvěma kaly na východní straně návsi. 
K pomníku patřily dvě  lampy a skupina stromů, byl 
vytvořen k dokonalé lásce k Bohu a k pobožnostem. 
Stál  naproti  zámečku  a  studni,  kde  bydlela  rodinu 
Šporků.  Svatý  Jan  Nepomucký  je  český  světec  - 
zemský  patron,  jehož  kanonizace  proběhla  19.  3. 
1729.

Těšil  se  široké  úctě  hlavně  na  českém  venkově. 
Oprava sochy probíhala vícekrát, protože je vytvořena 
z jemnozrnného pískovce. Je to méně kvalitní porézní 
jílovito-vápenatý  kámen,  který  podléhá  opotřebení. 
V roce 2008 obec Katusice s nákladem 153.000,-Kč 
restaurovala  sochu  a  podstavec.  Středočeský  kraj 
přispěl  částkou  115.000,-Kč.  Pro  značné  narušení 
nemůže  být  dále  ve  vnějším  prostředí  a  je  zatím 
umístěna v obřadní síni obecního úřadu. Zde v roce 
2009  proběhly  další  práce  na  záchranu  památky,  
a to doplnění chybějících míst s nákladem 225.000,-

Kč. Jan Nepomucký byl umučen, protože plnil svou 
úřední povinnost. Řezenský augustián Ondřej uvádí, 
že král Václav IV. dal Jana utopit, protože se zdráhal 
prozradit  zpovědní  tajemství  královny.  Stal  se  tedy 
mučedníkem.

Pomník Jana Nepomuka Krouského 1814-1876
byl  odhalen  9.  září  1878  za  velké  účasti  občanů  
a  rodáků  z  Katusic  a  lidí  z  širokého  okolí,  dle 
Katusické kroniky a  tisku se sešlo u  této příležitosti 
mnoho občanů. Součástí oslav byla ukázka alegorie 
a selské bandérium, které zobrazovalo  různé etapy 
vývoje na vesnici a ve státě. Na slavnosti promluvil 
poslanec  Josef  Vepřík  a  při  výročí  25  let  odhalení 
pomníku i poslanec Dubický.
Pomník stával proti škole, kolem něj byla zahrádka 
z  tepaného železa a děti ze školy se staraly o kvě-
tinovou výzdobu kolem pomníku.
Nastoleným  režimem  po  převratu  v  roce  1948  byl 
pomník  po  roce  1953  zdevastován  a  zničen,  jako 
údajný  symbol  vykořisťování  venkovského  lidu. 
V roce 1990 byl však znovu obnoven.

Kaple svatého Floriána - 1745
Kaplička  byla  postavena  na  křižovatce  rozcestí 
Líny  a  Bělá.  Dnes  před  domem  čp.  22,  kde  bydlí 
Houžvicovi. Jak praví pověst, musel kapličku postavit 
poddaný  jako  pokutu  za  krádež  dřeva  v  panském 
lese.  V  roce  1821  byla  kaplička  opravena  a  do-
plněna malbou  světce  svatého  Floriána  a  nápisem 
„Oroduj  za  nás  svatý  Floriáne“.  Svatý  Florián  je 
patronem  hasičů  a  dále  těch  řemesel,  kde  se 
pracuje s ohněm (kováři, skláři …). Tato kaple byla 
30.  7.  1966  zbořena,  neboť  překážela  ve  výhledu  
od  Houžviců  a  byla  silně  poškozena.  Vedle  kaple 
rostou lípy z roku 1848, které byly vysazeny na počest 
císaře Františka Josefa Habsburského u příležitosti 
jeho sňatku. Pod lipami se scházela večer katusická 
mládež, dobře se bavila,  zpívala písně a vyprávěla 
veselé zkazky.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Floriána
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Požár našeho kostela 
Léta Páně 1847 dne 25. května uhodil mezi dvanáctou 
a jednou hodinou polední do kostelní věže katusické 
blesk. Stříkačka byla hned po ruce, ale nepomohla, 
byl silný vítr, který zabraňoval hašení. Sjelo se také 
hodně hasičských sborů. Oheň se rozšířil na okolní 
domy, statky, domovní a hospodářské budovy. Vyhořel 
celý  kostel,  zůstaly  jen  chatrné  zdi.  Ze  čtyř  zvonů 
zůstal jeden celý, ostatní se rozlily. Varhany shořely 
na prach. Dále shořel dům čp. 9 a čp. 10, Matoušovi 
shořela všechna stavení, Josefu Krouskému shořelo 
také všechno.

V obci jsou postaveny dva kamenné kříže (Boží 
muka) z 19. století 
Jeden na rozcestí u Šípkových (dům je již rozbořen) 
a druhý u lípy na rohu silnice k Línům a boleslavské 
cesty,  dnes  jdoucí  k  letišti.  Měly  sloužit  při 
náboženských  slavnostech  k modlitbám. Kříže byly 
postaveny v roce 1855 na pevných základech. Kříž, 
který stál na křižovatce u domu Šípkových, byl v roce 
1985  z  rozhodnutí  rady Místního  národního  výboru 
odstraněn  a  přemístěn  k  hřbitovu,  že  údajně  bránil 
ve výhledu. Po listopadové revoluci v roce 1989 byl 
vrácen na původní místo. 
Při odstraňování kříže byla nalezena kovová skříňka 
o velikosti 10x6,5x2,5cm, kde byly uloženy především 
staré mince,  papírové  peníze,  tiskoviny  o  umístění 
božích  muk,  známky  a  dobové  noviny.  Dnes  jistě 
křížek  nebrání  ve  výhledu.  Skříňka  byla  doplněna 
o  současné mince,  tiskoviny  a  vrácena  na  předem 
připravené  místo  v  křížku  jako  vzkaz  budoucím 
generacím.

V lese v Dolcích je studánka a „Husův kámen“
Tento kámen spadl ze skály 6. 7. 1915 a je podoben 
kameni  v Kostnici.  Sokolové  z Katusic  15.  3.  1920 
požádali  obecní  zastupitelstvo  ve  Spikalích  (je  to 
jejich  katastrální  území)  o možnost  vytvoření  zátiší 
u  Husova  kamene  a  pramínku  stejného  jména. 
Evangelická  církev  posvětila  tento  kámen  a  po 
souhlasu  Obecního  zastupitelstva  Spikaly  vytesala 

na  kameni  iniciály mistra  Jana  Husa  a  jméno  bylo 
pozlaceno. Učitel Štrobach, velký demokrat a vlaste-
nec,  vodil  děti  na  toto  místo,  které  upravovaly, 
uklízely  a  osázely  jej  květinami,  udržovaly  cesty  
a především je učil o mistru Janu Husovi.
Kousek  dál  na  paloučku  vysázely  lípu,  u  které  se 
pálila vatra na počest upálení mistra Jana Husa.
Při  zpívání  chorálu  „Ktož  sú  boží  bojovníci“  byla 
vzpomínka ukončena.

u línského kaliště měl být v 16. století klášter 
Kartuziánů 
Pověsti  na  Katusicku  toto  potvrzují  a  dokonce  to 
spojují  se  jménem  obce  Kartusice  –  Katusice.  Je 
pravda, že nějaké osídlení tam bylo, protože se tam 
při zemědělských pracích, především orbě nacházejí 
zbytky  používané  keramiky,  ale  na  druhé  straně 
v  seznamu  klášterů  Kartuziáni  v  té  době  nejsou  
na Katusicku uvedeny. Rozhodně  to nelze spojovat 
se  jménem  obce,  protože  Kartuziáni  přišli  k  nám  
až v 16. století a to Katusice již jméno měly. Také se 
tam nenašly zbytky základů nějakých staveb.

V Katusicích je památkově chráněn statek čp. 12, 
statek Krouských
Památkově  chráněna  je  především  stará  sýpka  – 
špejchar. V současné době majitel  Ing. Jiří Krouský 
usedlost  vzorně  opravil  pod  patronací  památkářů. 
Rod Krouských na tomto místě žije již od roku 1592. 
Nejvíce rod proslavil Jan Nepomuk Krouský národní 
buditel, výborný hospodář a vypracoval se k činnosti 
veřejné,  kulturní,  spisovatelské a politické. Původní 
dřevěný dům Krouských vyhořel v roce 1872.
Mluvíme-li o statcích, musíme připomenout, že statek 
Vaňků je vystaven v miniatuře ve skanzenu v Přerově 
nad Labem a další ze statků v Katusicích je vystaven 
v zemědělském muzeu v Kačině na Kutnohorsku.

V Katusicích byl kontribuční sklad obilí,
který  byl  plánovitě  doplňován,  aby  v  případě 
potřeby  mohlo  být  obilí  použito  (potřeba  osiv 

Znovupostavení křížku na původní místo.

Husův kámen
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při  přezimování  obilovin,  při  neúrodě,  nebo  při 
přírodních  katastrofách). Bylo  to  na  sýpce  čp.  108, 
kde  bydlí  nyní  rodina Doležalova. Tento  sklad  vedl 
Jan  Nepomuk  Krouský  a  dále  spravoval  pokladnu 
pro chudé. V Katusicích, aby se zužitkovalo ovoce, 
byla  provozována  (vinopalna,  sušička  na  ovoce) 
vynacházela se u chalupy Otrubovy.
Další  společné  zařízení  byla  kovárna  zádušní,  nad 
níž byla umístěna školka pro vyučení dítek.
V  roce  1750  se  postavila  na  obecním  pozemku 
chaloupka pro pastýře společného obecního stáda.

Studna v Katusicích
Protože byl nedostatek pitné vody a občané z Katusic 
chodili  do  okolních  studánek,  bylo  rozhodnuto 
vyhloubit  studni  přímo  ve  středu  obce.  Studna  se 
vyhloubila u zámečku Šporkových nyní u čp. 5 a  je 
hluboká 86 metrů. Voda se z ní dostávala rumpálem. 
Nad  studnou  byl  postaven  malý  domek  ze  štuk 
a  po  obou  stranách  byla  železná  kola  s  rukojetí. 
Zařízení obsluhoval vážný. Naposledy do roku 1926 
to byl pan Slánský.  Za vodu se platilo 20-50 haléřů 
za  putnu.  Užitková  voda  se  brala  z  kalů  na  návsi  
a  ze  Spikalského  kaliště.  Studna  se  začala  hloubit 
v roce 1880 a byla využívána do roku 1926, kdy byl 
v Katusicích dostavěn skupinový vodovod.

Nový hřbitov
Po vysvěcení byl dán do provozu v roce 1903. Starý 
hřbitov  byl  uzavřen,  ale mohly  se  přenést  pomníky 
na nový hřbitov. V 60.  letech byl prostor po starém 
hřbitově  za  určitých  podmínek  využit  jako  stavební 
parcela  pro  zbudování  čtyřbytovky  čp.  33.  Bylo  to 
rozhodnutí neetické a rozhodně nevhodné.

V Katusicích bylo vysázeno několik lip
Lípa  je národní  strom,  který nám připomíná kladné 
stránky našich dějin. Na návsi u kostela obec vysázela 
v  roce  1920  7  lip  na  paměť  našich  osvoboditelů 
(Masarykova, Štefánikova, Lípa svobody, Benešova, 
Legionářů,  Lípa  republikánská  a  Wilsonova).  
Ve Skřivani škola vysázela lípu svobody a v Dolcích 
na paloučku u studánky a Husova kamene lípu mistra 
Jana Husa.
V  roce  2005  při  oslavách  60.  výročí  osvobození 
naší vlasti byla vysázena nová lipová alej u čistírny. 
Vysazeno  bylo  celkem  16  lip  od  místních  spolků  
a podnikatelů.

Katusická škola a její historie
Podle zachované listiny byla zde škola již v roce 1781. 
Jejím učitelem byl J. Záruba. Učilo se v domku čp. 
32, dětí školou povinných bylo 47. Do školy chodilo 
v zimě 34 dětí a v létě jen 3 děti. Chodily sem děti ze 
Sudoměře a Lín, „ač obce ty k zdejší škole přiškoleny 
nebyly“. Nehodné děti se  trestaly zapsáním do čer-
né  knihy  nebo  metlou.  Dětem  se  dávaly  zákazy 
koupání  nebo  klouzání  na  místních  kalech.  Roku 
1811 byla v Katusicích vystavěna budova  jedině ke 
školním účelům v čp. 32. Učilo se zde do roku 1878. 
Prvním  učitelem  byl  Václav  Kulmon.  Jeho  služné 
bylo upraveno na 151 zlatých a 51 krejcarů. Byl dle 
svědectví školních úřadů dobrým učitelem. Nehynoucí 
památku získal,  že popsal  starý kostel. Byl dobrým 
truhlářem a kameníkem. Při odchodu na odpočinek 
mu  dávala  obec  100  zlatých  výslužného.  Dalším 
učitelem byl Jan Procházka, jemuž ke služnému 151 
zlatých  a  51  krejcarů  dobrovolně  přidala  obec  20 
zlatých a 3 korce pole.

Pohled na studnu a sochu sv. Jana Nepomuckého.

Nový hřbitov
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Od roku 1870 vyšly v platnost nové zákony. Veškeré 
vyučování  náleží  pod  státní  dozor.  Všechny  děti 
od  6  do  14  let  mají  povinnou  školní  docházku. 
Vedle náboženství, čtení, psaní a počtů učí se také 
přírodovědě, zeměpisu, dějepisu a kreslení. Učitelé 
jsou jmenováni od úřadů státních a služné jim vyplácí 
v c.k. berních úřadech. Přímý dozor vykonává vláda 
prostřednictvím inspektorů okresních a zemských.
V  roce  1878  byla  vystavěna  nová  školní  budova 
nákladem obce za 10.000 zlatých. Budova tato byla 
8. 9. 1878 slavnostním způsobem vysvěcena. 

založení kruhové cihelny v Katusicích
V roce 1907 a dříve před tím vznikla myšlenka, aby 
u  Katusic  byla  postavena  cihelna.  V  té  době  byl 
nedostatek stavebního materiálu, který byl příliš drahý, 
a byla velká poptávka po cihlách. Iniciátorem byl pan 
Josef  Krouský  čp.7.  Cihelna  měla  být  postavena 
na  jeho  polích  u  Valovic.  Do  stavby  se  pustil,  až 
když přišel do Katusic Karel Kredba mistr  zednický 
a  utvořili  skupinu  společníků.  Karel  Krouský  čp.12, 
Václav  Vaněk  čp.11,  J.Krouský  čp.7,  V.Šimonek 
čp.46-starosta obce, Čeněk Fiala, Karel Kredba. Než 
začali  stavět,  byli  se  podívat  na  kruhovou  cihelnu 
pana  Berana  u  Pyrámu  u  Turnova.  Pan  Beran  jim 
poskytl informace a přijel se podívat do Katusic, kde 
společně  vybrali  nejvhodnější  místo  pro  zbudování 
cihelny, bylo to u nádraží. Největší problém byla voda. 
Občané protestovali, aby se brala voda z obecních 

kalů na návsi. Společníci dokonce chtěli  vybudovat 
vodovod  z  jižního  kalu. To  se  zamítlo. Nakonec  se 
domluvilo,  že budou platit  za  každou voznici. Roku 
1908  byly  vystavěny  dvě  polní  pece  a  cihly  byly 
použity na výstavbu kruhovky. První cihly měly dost 
pecek.  Po  odstranění  tohoto  problému  byla  kvalita 
velmi  dobrá. Otevření  cihelny  zajistilo  práci mnoha 
lidem.

Vodovod v Katusicích
V  90.  letech  předminulého  století  pojal  smělou  
a vážnou myšlenku Věnceslav Honzů z Krásné Vsi 
spolu  s  obvodním  lékařem MUDr.  Janem Stochem 
na Skalsku , aby pro všechny obce okresu Bělského 
byl jeden skupinový vodovod a sice s čerpací stanicí 
pod Bezvelí a velkým vodojemem na Bezveli. Odtud 
by se  rozváděla voda po celé  jižní části okresu. To 
nakonec  padlo,  ale  uskutečnila  se  část  projektu 
–  odebírat  vodu  ze  Skalských  pramenů  –  čerpat  
na Kováň do vodojemu a odtud na Bezvel.
Navrhovaná zařízení má dodati následující množství 
vody:
Katusice, Sudoměř, Valovice, Plužná 1097 hl.
Krásná Ves,Kováň, Spikaly 600 hl.
Březovice, Březinka, Líny, Bukovno 1290 hl.
Pro budoucnost zvýšení o 25% - takže denní spotřeba 
3734  hl.  Vodojem  na  Bezveli  má  obsah  500m³. 
Rozpočet  byl  2.118.280,-Kč,  skutečné  náklady 
2.512.070,-Kč.  Kolaudace  skupinového  vodovodu 
proběhla  23.  5.  1929.  Jedině  agitností  Jindřicha 
Nováka starosty z Katusic se tato akce uskutečnila.

50 let okresní záložny hospodářské pro okres 
Bělský v Katusicích
V  roce  1933  dovršila  naše  záložna  50  let  svého 
konání.  Je  to  jubileum  lidového  peněžnictví.  Jejím 
základem  byly  kontribučenské  fondy  obilné  a  kon-
tribučenské  fondy  peněžní.  Nejprve  byla  záložna 
v Bělé pod Bezdězem, ale již v roce 1883 přeložena 
byla  do  Katusic,  jako  přirozeného  střediska  okresu 
Bělského. Činnost začala 1. července 1883. Kmenové 
jmění bylo záložně odevzdáno pěti kontribučenskými 
záložnami  okolních  obcí.  Prostředky  byly  získány 
z  kontribučních  sýpek.  Každý  zemědělec,  který 
měl  ornou  půdu,  musel  dávat  1/3  potřeby  osiv 
do  této  sýpky.  Po  3  letech  se  zásoby  prodávaly  
a znovu doplňovaly, aby byl dostatek osiva, v případě 
kalamity. Získané finanční prostředky byly převedeny 
na kontribučenské peněžní fondy.
Zásoby  obilí  a  peněz  byly  určeny,  aby  potřebného 
rolníka  podporovaly  a  chránily  ho  před  nouzí  
a  nedostatkem.  V  roce  1883  měla  záložna  228 
účastníků, koncem roku 1933 již 550 účastníků. První 
valná  hromada  se  konala  13.  3.  1883  v  Bělé  pod 
Bezdězem a byli při ní zvoleni do ředitelství zástupci 
12  obcí.  Na  ustavující  schůzi  byl  zvolen  starostou 
pan V. Šnýdr z Katusic. Záložna nejdříve úřadovala 

Stará škola v čp. 32.

Pohled na cihelnu v Katusicích.
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v budově školy, teprve v roce 1904 postavila si vlastní 
dům za 65.000 K.
V jubilejním roce (1933) měla záložna:
Vkladů     23.353.192,-Kč
Zápůjček    18.384.142,-Kč
Uložených přebytků    2.915.305,-Kč
Čistý zisk            47.913,-Kč
Vlastní jmění       1.374.144,-Kč
Úroková měna      4,25 – 5% z vkladů
         6 – 6,75% ze zápůjček
V  roce  1938  byla  provedena  přestavba  budovy 
okresní hospodářské záložny. Přestavba si vyžádala 
nákladu  přes    500.000,-Kč.  Starostou  záložny  byl  
K. Vaněk z Katusic, místostarostou J. Novák z Katusic 
a ředitelem J. Košek.

Záložna pomáhala zemědělcům při stavbách, obcím 
při  elektrifikaci,  telefonizaci,  stavbách  vodovodů 
a  dalších  akcí.  Její  hospodaření  bylo  efektivní, 
průhledné, lehce kontrolovatelné. Především poctivé 
vedení zaručilo prosperitu tohoto ústavu.

sokol
V  roce  1920  koupil  Sokol  od  Dr.  Vaňka  hostinec  
za 70.000,-Kč a vybudoval vlastní silou „sokolovnu“. 
Týdně  tam  cvičilo  140-150  cvičících  (ženy,  muži, 
dorostenci,  dorostenky,  žáci).  Každé družstvo mělo 
svého cvičitele. 

Kulturní akce o prázdninách
Oslavy  významného výročí  hradu Bezděz  v  sobotu 
9.8.2014. Státní hrad Bezděz slaví významné výročí, 
je  to  právě  750let  od  podepsání  zakládací  listiny 
hradu králem Přemyslem Otakarem II.

V.Kuntoš

Původní budova záložny.

Katusičtí sokolové

oPraVy a úDrŽBa V oBci
-  Během  měsíce  března  odborná  firma  provedla 
prořezávku  stromů  na  náměstí  a  před  Mateřskou 
školou  v Katusicích a na návsi v Trnové.  
Na  základě  dendrologického  posudku  jsme  museli 
pokácet  letitou  vrbu  na  náměstí,  byla  napadena 
dřevokazným  hmyzem,  mravenci  a  tesaříky.  Její 
pozůstatky  budou  dočasně  sloužit  k  posezení 
návštěvníkům parku. 

- Na základě výzvy Správy železniční dopravní cesty 
jsme museli  odstranit  dlážděný  chodník  podél  trati. 
Drážní  inspekce  při  kontrole  zjistila  nevyhovující 
předpisový stav a nařídila osazení cedulí se zákazem 
vstupu do tohoto prostoru.  

-  24.dubna  se  konalo  v  kulturním  domě  veřejné 
zasedání  zastupitelstva.  Hlavním  bodem  programu 
bylo seznámení našich obyvatel s prací zastupitelstva 
po  dobu  čtyřletého  volebního  období  a  informace 
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pro obyvatele bytových domů v Polní ulici, kde bude 
prováděna rekonstrukce vozovky a chodníků. Kromě 
členů zastupitelstva se z široké veřejnosti zúčastnilo 
15  obyvatel  Katusic  (především  obyvatelé  dotčeni 
rekonstrukcí vozovky). 

-  V  dubnu  jsme  započali  s  opravami  na  budově 
hasičské zbrojnice. V přízemí budovy byly vyměněny 
elektrorozvody,  bude  následovat  výměna  střešní 
krytiny a oken.

-  S  cílem  zlepšovat  vzhled  naší  obce  jsme  zadali 
firmě Fokus vysázení květinového záhonu uprostřed 
zeleného pruhu na křižovatce Bezenské a Mšenské 
ulice.  Výsadba  je  nízká  a  nebude  bránit  výhledu  v 
křižovatce.  

-  V  průběhu  měsíce  května  a  června  proběhne 
výměna elektrorozvodů v kotelně v budově obecního 
úřadu a po té, oprava omítek a výmalba. 

- Oprýskaná  zeď okolo  kontejnerů na  sklo a plasty 
byla  nahozena  a  natřena.  Vrchní  kryt  z  tašek  byl 
nahrazen oplechováním. 

- 13.5. 2014 započala oprava komunikace a chodníků 
v části Polní ulice.
Byly odstraněny staré dlaždicové chodníky a plocha 
komunikace,  chodníků  a  parkovacích  míst  byla 
pokryta jednotným asfaltovým povrchem. Chodník o 
šířce 1,5 m bude od  vozovky oddělen  vodorovným 
značením. Vchody do bytových domů jsou zbudovány 
ze zámkové dlažby.  

KulTurNí aKce

PosezeNí s DůcHoDci
10. dubna jsme se sešli s našimi seniory v kulturním 
domě  v  Katusicích.  Přivítali  jsme  mezi  sebou  milé 
hosty  z  domova  důchodců  z  Dolního  Cetna.  Děti  
v krojích  z mateřské školy zatancovaly a zazpívaly. 
Přítomní  senioři  s  potěšením  sledují  vystoupení 
našich  nejmenších  a  rádi  si  s  nimi  zazpívají.  Děti  
ze  základní  školy  sehrály  muzikálovou  pohádku  
„Ať  žijí  duchové“.  V  pohádce  vystupovaly  všechny 
školní děti, úlohy zde měly i paní učitelky. Za herecké 
výkony sklidili mladí herci zasloužený potlesk. 
Všichni přítomní si spolu pobesedovali a za hudebního 
doprovodu si zatančili a zazpívali.
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PáleNí čaroDěJNic
Již  tradičně  jsme  se  30.  dubna  v  podvečer  sešli  
na dětském hřišti. Děti ozdobily a za pomocí dospělých 
postavily  májku.  Dětí  převlečených  za  čarodějnice 
přibývá, přidalo se  i pár dospělých čarodějnic a  tak 
tanec kolem májky a průvod měly své kouzlo. Čelo 
průvodu  zdobila  čarodějnice,  kterou  vyrobily  děti  
v  mateřské  škole.  Vzhledem  k  pěknému  počasí 
byla účast v průvodu veliká. Když dorazil průvod na 
letiště čarodějnice byla upálena, děti si opekly vuřty, 
prohlédly si hasičská auta a s příchodem soumraku 
si rozsvítily lampiony. 

ucTěNí PamáTKy PaDlýcH
Jako každým rokem jsme položili kytičku k pamětní 
desce padlých z první světové války na kostele a na 
hrob ruského vojína z druhé světové války. Tentokrát 
pro  nepřízeň  počasí,  silný  déšť  a  vítr,  jsme  zrušili 
průvod  dětí  ze  základní  školy  a  veřejnosti.  Kytičky 
položili  zaměstnanci  obecního  úřadu.  Obvyklé 
připomenutí  konce druhé světové  války a  významu 
míru  v  našich  krajinách  si  děti  tentokrát  vyslechly  
v rámci školní výuky. 

PocHoD
17.  května  pořádal  obecní  úřad  již  6.  pochod  pod 
názvem  „Poznávej  svou  obec“.  Přes  nepříznivou 
předpověď  počasí  se  dopoledne  sešlo  na  nádraží 
okolo dvaceti výletníků, k nim se na trase přidali další, 
takže celkem se nás sešlo třicet. 
Vlakem  dojeli  účastníci  pochodu  do  Trnové,  odtud 
pokračovali údolím podél potoka na silnici z Březovic 
do Doubravice. Ze silnice odbočili k  junácké osadě, 
kde si opekli vuřty, které dovezl pan Milan Červený. 
Zašli se podívat na Spálený mlýn, odvážnější vyšplhali 
do stráně pod Březovice a prohlédli si jeskyni ve skále 
a srubovou osadu. Václav Pekař účastníky seznámil 
s historií navštívených míst. Po  té se všichni vydali 
do březovické hospody. Počasí po celou dobu přálo 
a obávaný déšť výletníky zastihl až v obci Březovice. 
Po občerstvení  v hospůdce se  výletníci,  povolanou 
dopravou, rozjeli domů.
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KoloVá
V  sobotu  31.  května  se  konal  9.  ročník  
„Katusické 50“.
V 9,00 hodin  jsme  za  slunného počasí  odstartovali  
od Kulturního domu v Katusicích. Letošní zvolená trasa 
kokořínským údolím byla dobrá volba. Za krásného 
počasí  jsme  si  užili  nádhernou  přírodu,  romantické 
roubenky, pastviny s koňmi, ale i překážky v podobě 
rozbahněných  polních  a  lesních  cest. Poznali  jsme 
několik obcí: Žďár, Luka, Ždírec, Korce, Horecký důl, 
Horky, Zbyny, Skalku, Doksy, Oboru, Okna a  najeli 
jsme  49,5  km  po  určené  trase.  Že  někdo  ujel  víc 
kilometrů? Asi měl potřebu se více protáhnout, nebo, 
že by zabloudil? 
Dětské  trasy,  20  km,  se  zúčastnil  jeden  cyklista  
a s doprovodem zvládl trasu do Březinky, dále přes 
Valdštějn, Pankrác, Březovice a Valovice. 
Všech  36    účastníků  dorazilo  do  cíle  v  pořádku. 
Doufáme, že se příští rok opět shledáme a společně 
vyrazíme za dalšími zážitky a sportovními výkony. 
Cyklistický oddíl TJ Sokol Katusice

oslaVa DNe DěTí 7.6.2014
V  10,00  hodin  jsme  se  sešli  na  dětském  hřišti  
na náměstí. Děti obdržely kartičku a vyšly na trasu. 
Ty,  které  čekaly  na  startu  se  bavily  skládáním 
modelu  mravence,  lovením  krtků,  střelbou  z  kuše  
a překážkovým během. 
Na  poznávací  trase,  která  začínala  naproti  střelnici  
a vedla po louce na Valovice plnily děti úkoly o přírodě 
a myslivosti.  Vytřídily  odpadky  a materiál,  který  do 
přírody nepatří,   určily zvířátka, která patří do  lesa, 
překonaly překážkovou dráhu a hodem šiškou lovily 
zvěř. Zvířátka určovaly i podle poslechu a na obraze 
lesa  je  umístily  do  jejich  přirozeného  stanoviště. 
Podle plodů  a větviček určily stromy. Dalekohledem 
vyhledaly  ukrytá  vycpaná  zvířata  v  lese,  jako  na 
čekané.  Určovaly  stopy  a  louskaly  oříšky,  nyní 
vědí  jak to mají veverky těžké. V oboře je pan Bajtl  
s přáteli přivítal mysliveckým troubením, ukázkou trofejí  
a  povídáním  o mysliveckých  tradicích. Děti  zaujala  
i ukázka výcviku loveckého psa a přehlídka dovednosti 
cvičené Border kolie.  Děti si opekly vuřty, zastřílely 

na  dětské  střelnici,  dostaly  nafouklé  balónky  a  za 
absolvování náročné naučné stezky odměnu. Všichni 
jsme za dobré nálady poseděly v chládku chaty pana 
Bajtla a po druhé hodině jsme se rozešli.  
Oslava  dětského  dne  byla  poměrně  náročná 
na  přípravu,  děkuji  tímto  všem  organizátorům: 
zaměstnancům  obecního  úřadu,  členkám  kulturní 
komise,  učitelskému  sboru  ze  základní  školy  
a ostatním dobrovolníkům. Škoda, že této příležitosti 
projít se přírodou a něco nového o přírodě a myslivosti 
se dozvědět, využilo tak málo dětí.
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iNFormace o DoTacícH 
Ze Středočeského  kraje  jsme  obdrželi  odpověď  na 
žádosti o dotace.
Středočeský  kraj  přispěje  na  oslavy  200.  výročí 
narození  J.N.Krouského  40.000,--  Kč,  na  nákup 
dýchacích  přístrojů  pro  hasiče  100.000,--  Kč,  na 
opravu vodní nádrže ve Spikalích 106.000,-- Kč  a na 
opravu komunikace v Polní ulici jsme bohužel dotaci 
nedostali. 

česKá PošTa 
Pobočka  České  pošty  v  Katu-
sicích  oznamuje  prodloužení 
polední  přestávky  na  dvě 
hodiny od 12,00 – 14,00 hodin 

v  letních měsících, a to v nepravidelných týdenních 
intervalech,  proto  sledujte  v  průběhu  léta  provozní 
dobu pobočky v Katusicích.

iNFormace Pro oBčaNy

DoVoleNá zDraVoTNícH sTřeDiseK 
Ordinace  dětské  lékařky  ohlašuje  letní  dovolenou  
v době od 7. 7. do 31. 7. 2014.
Náhradní ordinace bude včas vyvěšena. 

Obvodní lékař oznamuje dovolenou v době od 28. 7. 
do 8. 8. 2014.

VolBy Do eVroPsKéHo ParlameNTu
Volby  do  Evropského  parlamentu  dne  23.  a  24. 
května 2014.

Počet oprávněných voličů 643
Počet odevzdaných platných hlasů 77
Účast voličů 11,97%

Pouť
Pouť v Katusicích se v letošním roce bude konat 
v neděli 17. srpna 2014.

3. TFa Václava cinkla 
Sbor  dobrovolných  hasičů 
Katusice Vás srdečně zve na 
3.  ročník  železného  hasiče 
v  Katusicích  20.  září  2014. 
Přijďte  podpořit  odvážné 

soutěžící, v kategorii ženy a muži, ve fyzicky náročné 
soutěži.

sezNam JuBilaNTů
červenec
83 let Jan Folprecht
60 let Jiří Hubička
          Zdeněk Nekola
          Anna Šínová
          Jana Žďánská
Srpen
91 let Zdenka Hanáková
89 let Jozefína Kubínová
86 let Miluše Goldbachová
83 let Jaroslava Zemanová
80 let Marie Humlová
70 let Přemysl Mačat
          Milena Kvajsarová 
60 let Miloslava Brendlová
          Jiří Hendrych 
září
88 let Stanislav Hendrych
Všem jubilantům přeje obecní úřad Katusice 
pevné zdraví a osobní pohodu.

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

VíTáNí oBčáNKů
Dne 31. 5. 2014 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v  Katusicích  za  přítomnosti  rodičů,  sourozenců  
a  ostatních  příbuzných  přivítány  do  života  děti 
narozené v letošním roce.

1/2014 Sebastián Flodrman
2/2014 Eliška Kubátová

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
rodičů.

sPolečeNsKá KroNiKa
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maTeřsKá šKola

Dne 10. dubna 2014 proběhl zápis do naší mateřské 
školy. Zúčastnilo se  jej 34 dětí se svými zákonnými 
zástupci, z nichž bylo přijato 22 dětí a 5 dětí s odkladem 
školní  docházky.  Do  základních  škol  tedy  odchází  
a  bylo  přijato  22  dobře  připravených  a  šikovných 
dětí. 

V  měsíci  dubnu  děti  potěšily  svým  vystoupením 
seniory v Katusicích, ve čtyřech domovech důchodců  
i  na  oslavách  založení  Domova  důchodců  ve 
Mšeně.
Ve  svých  čarodějných  kostýmech  a  se  svou 
vyrobenou čarodějnicí vyčistily obec od všeho zlého 
a  s  lampionky  vyprovodily  večer  čarodějnici  na  její 
poslední čarodějný let. Kam asi letěla?
Spolu  s  paní  starostkou  a  básničkou  přivítaly  nově 
narozené děti v naší obci.
Co  nás  čeká.  Celodenní  výlet  do  města  Jičína, 
který navazuje na Školní  vzdělávací program před-
školního vzdělávání s názvem „Pohádky za bludným 
kořenem“. Program je plněn během celého školního 

roku a předškolní děti svými prokázanými znalostmi 
z programu na posledním výletě do obory za Březinkou 
a  přespáním  v  Mateřské  škole  v  Katusicích,  svoji 
docházku  v  mateřské  škole  ukončí.  Slavnostního 
vyhodnocení budoucích školáků se zúčastní i zástupci 
Obce Katusice, kteří nás po celý rok podporují nejen 
finančně, ale i dobrým slovem.

Svůj  svátek  „Den  dětí“,  oslaví  děti  soutěživě 
v  mateřské  škole,  ale  i  o  víkendu  v  Doksech  se 
svými rodiči.
Ve čtvrtek, 12. června 2014, v 17.00 hodin, se na Vás 
všechny těšíme na naší Školní akademii v Kulturním 
domě v Katusicích.

Děti potěšily katusické důchodce.

Děti vystoupily i v Bukovně

Příprava na čarodějnice ve třídě.

Malí čarodějové a čarodějnice na procházce obcí.

Když Jičín, tak Rumcajs.
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V  sobotu  21.  června  2014  podpoří  oslavy  J.  N. 
Krouského  v  naší  obci  nejen  děti  svým  kulturním 
vystoupením ale i všichni zaměstnanci naší mateřské 
školy.
Děkujeme všem lidem, kteří dobrý chod naší mateřské 
školy podporují.

Děkuji celému kolektivu mateřské školy, který pracuje 
spolehlivě a zodpovědně.

Vám všem přeji zasloužený odpočinek, klidnou a ve-
selou mysl při prožívání společných dovolenkových 
dnů se svými ratolestmi.

Lenka Vaňková

Na výletě v Jičíně.

záKlaDNí šKola

Jaro  - léTo V záKlaDNí šKole KaTusice
I v tomto období jsme se snažili dětem zpestřit výuku 
různými akcemi. Z pondělí 31. 3. na 1. 4. jsme spali 
ve  škole.  Přijelo  za  námi  mobilní  planetárium,  kde 
žáci shlédli pořady o planetách a vzniku života.  
Tuto noc  jsme také pojali  jako „Noc s Andersenem“  
a věnovali jsme se knize „ Příběhy detektiva Vrťapky“. 
I  druhý  den  byl  zasvěcen  detektivu  Vrťapkovi,  se 
kterým  jsme  zažili  pátrání  po  stopách  vedoucích 

k  rozuzlení  záhady. Toto pátrání probíhalo v parku, 
na zahradě školy a jedním z úkolů bylo i zjištění data 
narození naší paní starostky. Musíme děti pochválit, 
protože tento úkol zdárně všechny splnily. Také měly 
rozluštit podobiznu známého zloděje a vraha. Jestli 
pak víte, kdo to je?

Po stopách Vrťapky.

Děti se do pátrání opravdu zabraly.

Naši vítězové.
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Vzhledem  k  blížícím  se  oslavám  J.  N.  Krouského, 
jsme  požádali  Ing.  Jiřinu  Jírovou  o  přednášku  
na téma: J. N. Krouský – jeho život a dílo, které se  
2. 5. účastnili žáci 4. a 5. ročníku.

Ve  čtvrtek  10.  4.  žáci  potěšili  důchodce  našich 
obcí  na  akci  obecního  úřadu  svým  muzikálovým 
vystoupením  pod  názvem  „Ať  žijí  duchové“.  Tato 
pohádka s veselými písničkami a hereckými výkony 
dětí měla naše  seniory potěšit  a  vrátit  do dětských 
let, což se doufejme povedlo.

Kroužek „Mladých myslivců“ navštívil 16. 4. výstavu 
trofejí  v Mladé Boleslavi.  U  příležitosti  této  výstavy 
pořádala  naše  škola  ve  spolupráci  s  OMS  Mladá 
Boleslav  výtvarnou  soutěž  pro  žáky  1.  stupně  ZŠ 
„Zvěř  našich  lesů“.  Této  soutěže  se  účastnilo  120 
obrázků. Naše žákyně Kristýna Beránková obsadila 
s obrázkem „srna v poli“ 2. místo.

Dne  24.  4.  se  konaly  v  naší  škole  třídní  schůzky. 
Tentokrát  to byla schůzka hromadná, na které  jsme 
poprosili  rodiče  našich  žáků  o  pomoc  při  úklidu 
zahrady  a  o  vyhledání možností  získání  finančních 
prostředků, právě na úpravu zahrady.
Brigáda  na  úklid  proběhla  3.  6.  a  naše  zahrada 
velice  prokoukla. Tímto děkuji  všem  tatínkům,  kteří 
přiložili ruku k dílu. A ti, kteří v tento termín nemohli, 
ať nezoufají, oslovíme je někdy jindy.
Velice  děkuji  stavební  společnosti  STOP  pana 
Nováka, která zdarma zapůjčila mechanizaci „bobka“ 
i řidiče pana Luboše Vlka, a to zcela zdarma.
O finanční prostředky jsme také zažádali a do tohoto 
dne  se  nám podařilo  získat  45.000  korun  z  dotace 
Škoda Auto.

Den  dětí  jsme  oslavili  ve  škole  a  to  divadelním 
představením „Hurá na draka“, které bylo financováno 
z peněz za sběr starého papíru. 
A zde bych ráda znovu poděkovala, že sbíráte starý 
papír s námi.

Poslední  červnové  týdny  strávíme  relaxací  při 
projektových  dnech.  Čeká  nás  týden  nazvaný 
„Hospodářův  rok“,  kdy  chceme  navštívit  oboru 
Březinka,  přehradu  Sudoměř,  Zem.  společnost 
Katusice, Zemědělské družstvo Krásná Ves.
Také pokračuje náš dlouholetý projekt „Poznávej svůj 
region“ – tentokráte navštívíme město Mělník.

Přednáška o J. N. Krouském.

Kroužek „Mladých myslivců“.

Úklid školní zahrady.
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v září 2014.
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

Jiří TošoVsKý, s.r.o.
 
Bělská 210                         
294 25 Katusice                                                                                     
   
Nabízíme služby pneuservisu   -   přezouvání pneumatik            
                                                  -   možnost koupě pneumatik
                                                  -   servis a opravy automobilů        
 
    
Otevírací doba: Po – Pá 7.00-14.00 hodin, telefon: 326 910 717
Internetové stránky: www.autotos.cz

HosPoDa Na sušce
Bělská 210                         
294 25 Katusice                                                     

Přijďte posedět a ochutnat něco dobrého z naší nabídky .
Připravíme svatební hostiny a rauty, rodinné i firemní oslavy.   

Otevírací doba  Po  – St 11:00-15:00      Tel.: 326 910 702     
                          Čt          11:00-21:00
                          Pa – So 11:00-23:00   
                          Ne         ZAVŘENO     

A po prázdninách hurá do školy s více žáky, novými 
silami a v nově zrekonstruovaných prostorách školy, 
o kterých se rozepíši po prázdninách.
S přáním krásných letních dnů                                     
 

Mgr. Helena Bajtlová –ředitelka školy

Divadelní představení „Hurá na draka“.


