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číslo - 2. červen 2015

V  červnovém  vydání  katusického  zpravodaje  roku 
2014  jsem se zmínil ve stati  „Památky a významné 
stavby  obce  Katusice“  o  památném  kameni  
a  studánce  zasvěcené  památce Mistra  Jana Husa, 
které se nacházejí v Dolcích, kam se můžeme dostat 
po cestě od benzinového čerpadla v Katusicích lesem 
směrem do údolí. Toto místo je v katastrálním území 
Spikaly a proto ve spolupráci s části  této obce byla 
tato památka založena a je spravována. 

Proč je kámen posvátný a byl dokonce evangelickou 
církví zasvěcen?
Podobný  černý  kámen  je  v  místě  u  Bodamského 
jezera  v  Kostnici,  kde  před  600  lety  byl  hrdina 
českého národa upálen.  Aby byl co nejvíce ponížen, 

byla hranice postavena u řeky Rýna na mrchovišti. 
Zmíněný  kámen  v  Katusicích  se  uvolnil  ze  stráně  
6.  7.  1915  a  spadl  do  údolí  přesně  po  500  letech  
od upálení Mistra Jana Husa (6. 7. 1415). Bylo to bráno 
jako zvláštní úkaz a těžko se to dá vysvětlit. Datum 
uvolnění tohoto kamene je doložen zápisem občanů  
v kronice.

Na  toto  reagovali  sokolové  z  Katusic  a  požádali 
obecní  úřad  ve  Spikalích  5.  3.  1920  o  možnosti 
vytvoření  „zátiší“  u  Husova  kamene  u  pramínku 
s jeho jménem.
V zápise obecního úřadu Spikaly je uvedeno v bodě 
č.4- Volné návrhy: „Pan Douša navrhuje a předkládá 
žádost Sokola obce Katusic by osada obce Spikaly 
dovolila vytesati  jméno Jana Husi na balvaně  
u studánky v Dolcích v době válečné se zřítící a zřídit 
zátiší okolí jeho na počest památky tohoto. Pan Holub 
navrhuje, by byla za tím účelem zvolena tříčlenná 
komise a ta aby prozkoumala zdaliž by zřízené zátiší 
nebylo na újmu naší obce, jelikož se tam v oněch 
místech nachází kamenný nepostradatelný lom pro 
osadu Spikaly.“
Zastupitelé  po  prověření  žádosti  vyhověli  sokolům 
z Katusic a iniciály Mistra Jana Husa byly vytesány, 
písmena pozlacena a pro jeho zvláštnost evangelickou 
církví byl kámen zasvěcen a posvěcen.

Mistr Jan Hus

Podoba asketického vousatého Husa.

Husův kámen pod studánkou v Dolcích.



Zmíněné  místo  pod  patronací  obecního  úřadu  
Katusice a jmenovitě školy, bylo udržováno a zvele-
bováno. Prací se ujal pan učitel Štrobach, který ač sám 
nebyl evangelik, ale byl velký demokrat a vlastenec. 
Pan učitel 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 „Husovu lípu“, kde se v blízkosti 
pálila  vatra  na  počest  upálení  mistra  Jana  Husa.  
Po  slavnostním projevu  a  zpívání  chorálu  „Ktož  sú 
boží bojovníci“ a písně „Hranice vzplála tam na břehu 
Rýna ...... a vy se ptáte kdo v těch plamenech, toť mistr 
Jan  nejslavnější  Čech………….“  byla  vzpomínka 
ukončena.

Mistr  Jan  Hus  kazatel  a  největší  český  reformátor 
byl skvělý řečník a měl výbornou paměť. V každém 
případě  to  byl  člověk,  který  toho  ve  své  době 
mnoho  dokázal.  Mimo  jiné  se  zasadil  o  českou 
bibli, o kázání v češtině, vylepšil český jazyk tím, že 
odstranil  spřežky,  ale  hlavně  se  nebál  říkat  pravdu 
a  v  každém  období  lidských  dějin  to  právě  takoví 
lidé  měli  nejtěžší.  Vzorem  nám  je  jeho  poučka  
o pravdě: Pravdu hledej, pravdu slyš, pravdě se uč, 
pravdu miluj, pravdu prav, pravdu drž, pravdu braň 
až do smrti. 

I  katolická  církev  prostředím  papeže  Pavla  II.  se 
příznivě  vyjádřila  o  jeho učení,  i  když  jeho očištění 
nebylo oficiálně provedeno. V anketě českého národa 
o nejúspěšnějšího čecha, s 256.638 hlasy se umístil 
na  7.  místě.  Profesor  Tomáš  Halík  katolický  kněz  
a  odborník  se  o  něm  vyjádřil  těmito  slovy:  „Každá 
doba v něm viděla něco jiného, ale pravda, pro kterou 
byl ochoten zemřít je nezpochybnitelným vzorem pro 
nás pro všechny“.
Protože letos v roce 2015, jak je uvedeno v úvodu, je 
to 600 let od upálení Mistra Jana Husa, Česká televize 
natočila televizní trilogii o Janu Husovi. V tomto díle, 
který  napsala  Eva  Kantůrková  a  režíroval  jej  Jiří 
Svoboda, se snažili hrdinu zlidštit, a poukázat na pří-
běh mravně silného muže, který se odmítl podrobit 
požadavkům tehdejší „ideologie“ vysokých církevních 
činitelů.

V katusické kronice  je psáno,  že 5.  července 1919 
rok  po  vyhlášení  Československé  republiky  se  
u Husova kamene v Katusicích konala velká slavnost, 
které  se  zúčastnili  všichni  občané  z Katusic,  jak  je 
v  kronice  uvedeno  a mnoho  lidí  ze  širokého  okolí.  
Na  slavnosti  po  zpěvu  a  hudbě  promluvil  Josef 
Lukavec řídící učitel zdejší školy.
Na  těchto  vlasteneckých  shromážděních  se 
přednášela báseň mistr Jan Hus, která měla 9 slok  
a pojednávala o hrdinném životě tohoto muže. Ukázka 
ze šesté sloky této básně:

Vstal po něm celý národ v hrozné síle,
svět cepem vítězným k své noze chýle,
leč nad tu bouř, jenž v obdiv duši chvátí,
nad vítězství, jež budí vnuků žas,
toť našich dějin nejslavnější chvíle,
kdy v kletby sboru zazněl Mistrův hlas:
Moc nižádná, jen důvody mne zvrátí,
za pravdu poznanou chci život dáti.
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Husovo slyšení na kostnickém koncilu.

Kaple Betlémská.

Mistr Jan Hus káže po nuceném odchodu z Prahy na Kozím hrádku.
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Na  kameni  byly  vytesány  mistrovi  iniciály  včetně 
kalichu, které velmi dobře provedl pan učitel Ladislav 
Štrobach, jak je uvedeno v kronice.
U posvátného kamene ve stráni je klenutá studánka, 
o  které  jsme  se  již  zmínili.  V  kronice  je  uvedeno,  
že  pramínek  dával  malé množství  pramenité  vody. 
Pro  užitkovou  vodu  se  chodilo  do  spikalského 
kaliště, které bylo snad spodní vodou spojeno s touto 
studánkou. Škoda, že v současné době je studánka 
bez vody a proto nebyla zatím opravena. 

I  na  kameni  někdo  připsal  –  „obětem  války“  a  vy-
tesal  kříž,  což  je  symbol  křesťanství.  Po  dohodě 
s  představitelem  evangelické  církve  by  bylo  dobré 
nápisy opravit a obnovit.
V  současné  době  toto místo  bylo  z  části  upraveno 
i s vybudováním nových dřevěných schodů s cílem 
otevření  této  stezky,  která  vede  ke  studánce  
a  posvátnému  kameni.  Tímto  malým  příspěvkem 
a  vzpomínkou  chceme  přispět  k  oslavám  tohoto 
významného výročí 600 let od upálení Mistra Jana 

Husa, tohoto významného člověka našeho národa.
Dne  27.  6.  2015  od  15  hodin  bude  shromáždění  
na  tomto  místě.  Občané  ze  Spikal,  kteří  jsou 
součástí  naší  obce,  organizují  sraz  rodáků,  rovněž 
s  procházkou  k  tomuto  kameni,  kde  bude  malá 
vzpomínka s připomenutím života Mistra Jana Husa  
a  oficiální  otevření  upravené  cesty  již  zmíněné 
stezky.

Václav Kuntoš

Pramínek studánky v Dolcích.

Upálení mistra Jana Husa.

Opravené schody v Dolcích.
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Kulturní aKce

Posezení s důcHodci

26. března 2015 naše děti pod vedením učitelského 
sboru ze základní a mateřské školy připravily našim 
seniorům  příjemný  zážitek.  Děti  z  mateřské  školy 
zatancovaly  v  krojích  tanečky  a  zazpívaly.  Děti 
ze  základní  školy  zahrály  na  flétny  a  potěšily  nás 
nastudovanou  pohádkou  „Princové  jsou  na  draka“. 
Přivítali  jsme  mezi  sebou  návštěvu  z  domova 
důchodců  z  Dolního  Cetna.  Snažíme  se  z  těchto 
návštěv  učinit  tradici  a  tak  alespoň  těm  mobilním 
klientům  zpestřit  pobyt.  Děti  rozdaly  seniorům 
vlastnoručně  udělané  dárečky.  Součástí  posezení 
bylo  i  občerstvení  a  informace  od  obecního  úřadu  
o dění v obci.

ČaroděJnice 

30.  dubna  si  užijí  ty,  co mají  rády  legraci  a  trochu 
recese.  Převléknout  se  za  čarodějnici,  dopřát  si 
volnosti  a  trochu  se  proletět,  jednou  za  rok  potěší. 
Zaměstnanci obecního úřadu připravili pro děti štíhlou 
břízku,  kterou  děti  ozdobily  pentlemi  z  krepového 
papíru a všichni společně jsme ji postavili na dětském 
hřišti. Radost z postavené májky vyjádřily čarodějky 
letem  kolem  ní  a  pak  již  jsme  se  všichni  seřadili  
za čarodějnici, kterou vyrobily děti z mateřské školy 
a dali se na pochod na polní letiště. Let byl příjemný, 

 

bylo  teploučko.  Přicházíme  na  letiště,  ale  hranice, 
přesto, že je veliké sucho nechce hořet. Ale ze severní 
strany  se  začíná  rozhořívat  a  tak  se  posouváme 
dále abychom mohli do ohně hodit zlou čarodějnici.  
A daří se, za  jásotu a potlesku čarodějnice vzplála. 
Splnili jsme úkol filipojakubské noci a udělali vše pro 
ochranu úrody a hospodářství ve vsi.  

Osvědčená  parta  lidí  kolem  paní  Mgr.  Blanky 
Holoubkové  se  postarala,  jak  o  malé  návštěvníky, 
kteří  dostali  vuřta  na  opečení  a    nealko  nápoj,  tak 
o  žíznivý  doprovod.  Místní  hasiči  umožnili  našim 
dětem  prohlédnout  si  hasičskou  techniku.  A  zde 
bylo dohledu opravdu třeba, zapálení malí hasiči byli 
rychlí  a  obratní,  tak  hasiči  POZOR,  ať  vám  někdo 
s autem neujede, nepostříká nás, nebo se neschová 
v některém nákladním prostoru. 
Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav „Čarodějnic“, 
účast  byla  náramná  a  těším  se  za  rok,  jak  to  těm 
čarodějnicím zase nandáme. 
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oslavy 70. let od Konce 
druHé světové válKy 

Neděle 8. května 2015, stojím u kostela v Katusicích, 
za chvíli  začne oslava 70.  let  konce druhé světové 
války. Prohlížím si pamětní desku obětí první světové 
války, dnes jsme tu z důvodu uctění památky padlých 
z druhé světové války, ale  je  to  jedno, každá válka 
je  hrozná.  V  posledních  dnech  v  televizi  můžeme 
sledovat  dokumentární  pořady  věnované  bojům 
druhé  světové  války.  Přiznám  se,  že  některý 
nemohu shlédnou do konce. Útrapy lidí na bojištích,  
v  koncentračních  táborech a  krutý  teror  uchvatitelů 
mi  vhání  slzy  do  očí  a  budí  obdiv  nad  statečností 
vojáků  bránících  naši  svobodu.  Pro  naše  klidné 
mírové dny položili životy, trpěli v nepředstavitelných 
podmínkách  a  to  nejen  v  druhé  světové  válce,  ale 
ve  všech  válkách.  My  si  dnes  tyto  krutosti  těžko 
dovedeme představit, bolest, umírání, hlad, mučení. 
Dnešní doba je pohádkou proti tomu co museli naši 
předkové  prožít,    abychom    dnes mohli  žít  v míru. 
Proto  pojďme  a  položme  kytičku  padlým,  z  první  
a druhé světové války a poděkujme  těm, kteří měli 
odvahu vzdát se vlastního života, pro lepší život nás 
všech. 

V  jednu  hodinu  odpoledne  se  scházíme  u  kostela. 
Důstojnost  našeho  setkání  podtrhují  uniformy 

přítomných hasičů a myslivců, ti přišli v hojném počtu.  
Já,  jako  starostka,  jsem  se  ujala  úvodního  slova  
a po  té pan Václav Kuntoš připomněl válečné  roky 
z hlediska historického,  ale hlavně,  jak  se dotýkaly 
života naší obce. Škoda, že ne příliš našich obyvatel 
zajímá  tato  historie,  a  neměli  by  zapomínat  přivést 
naši mládež, která by měla být vychovávána k úctě 
k padlým za naši svobodu.  
Po projevech děti ze základní školy poděkovaly básní 
za vybojovaný mír. 
Po té jsme se seřadili do průvodu a v čele s panem 
Václavem Cinklem, vlajkonošem, nejstarším zaslou-
žilým  hasičem,  jsme  se  odebrali  na  místní  hřbitov 
položit kytici na hrob padlého rudoarmějce. 
Po  návratu  na  náves  se  paní  Mgr.  Věra  Štencová 
ujala  organizování  cyklistických  závodů.  Děti  si 
zazávodily  na  odrážedlech  a  kolech  a  prověřily 
si  zručnost  jízdy.  Účast  dětí  byla  velká,  závodily 
s velkým nasazením a po zásluze si odnesly pěkné 
ceny.  Nakonec  se  dostavily  na  start  i  maminky. 
Byly  odměněny  velkým  potleskem,  protože  byly 
jediné,  které  se  zúčastnily  disciplíny  dospělých. 
Jako  by  v  Katusicích  nikdo  nejezdil  na  kole,  trasa 
pro  dospělé  nebyla  náročná,  spíše  symbolická, 
proto nás nezájem účastnit se této akce, která měla 
vyjádřit  jednak  poděkování  a  radost  ze  svobody 
mrzí.  Hlavně  jsme  nevyužili  šanci  společně  prožít  
i s dětmi příjemné odpoledne, projevit trochu vlastní 
iniciativy a dokázat, že i my v Katusicích se dokážeme 
trochu s nadsázkou bavit, nejen obyvatelé menších  
obcí.                                         
Děkuji organizátorům slavnosti a závodů, že obětovali 
svůj volný čas a doufám, že příště bude zájem našich 
obyvatel větší.  
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PocHod „PoznáveJ svou obec“ 

V 9 hodin v sobotu 23. května jsme se sešli u obchodu 
COOP  a  vyrazili  na  trasu.  Přes  ves,  směr  Bělá,  
na vrch Bezvel. Jdeme cestou nad lomem a za chvíli 
se  pod  námi  prostírají  louky  a  les  Matoušák.  Pan 
Miloslav Procházka vyndává fotografii a můžeme se 
podívat, že právě v místech,  kam směřují naše zraky, 
stávala hospodářská stodola  jejich rodiny. V dáli se 
značí domy Valovic.  
Stoupáme dále, pod vrcholem je nová paseka, takže 
k vodárně se dobře jde, usedáme a hledíme po okolí. 
Krásně  to  tu  voní,  svěží  zeleň uklidňuje. Zpovídám 
účastníky  výletu,  bylo  nás  39,  jak  znají  své  okolí. 
Nadmořská výška vrchu Bezvel ? Vědí - 340 m.n.m. 
Dále  se  dovídáme,  že  Bezděz  měří  603  m.n.m., 
Komošín  348  m.n.m.,  vodovod  byl  v  Katusicích 
zbudován  v  roce  1926  a  v  následujícím  roce  byl 
dobudován vodojem, u kterého stojíme.
A teď děti hledejte na vrchu skály, které dle pověsti 
znázorňují  babu,  pannu  a  čertovu  stopu  (více  se 
dočtete  ve  zpravodaji  č.  1,  březen  2014).  Děti  se 
rozprchly po lese, bádají a dospělí s nimi. Byli jsme 
úspěšní, všechny tři skály jsme našli.    
Sešli  jsme  druhou  stranou  pod  Bezvel  a  cestou 
pokračujeme k velkému smrku. Tady má slovo pan 
Antonín  Rachač,  náš  pan  lesní,  který  nám  podal 
několik základních informací o tomto velikánu. Jeho 
věk  je  180  let,  výška  42 m  a  obvod  kmene  v  1 m  
od pařezu 365 cm.    
Dodávám, že strom obejme dva a půl dospělých lidí, 
jak  jsme při plánování  trasy vyzkoušeli, ale nikomu 
to  nedoporučuji,  protože  smrk  pouští mnoho  smůly 
a  ze  šatů  to  jde  opravdu  obtížně.  Děti  upozorňuji  
na  lesní  květenu  a  ukazuji  atlas  květin  na  jejich 
určování. Čtyři náhodné květiny děti určují - hluchavku 
žlutou,  rozrazil  rezekvítek,  černohlávek  obecný  
a penízek rolní. 
Vyzývám  je,  aby  po  cestě  nasbíraly  květiny,  které 
neznají a v cíli cesty je určíme. 
Pokračujeme  údolím  od  velkého  smrku  směr  stará 
vodárna,  pod  obcí  Líny.  Cesta  je  moc  příjemná, 
počasí  nádherné,  místy  na  cestě  kaluže,  ale  ty 
se  dají  bezpečně  obejít.  Na  dole  krásné  louky,  
na stráních plno borůvčí,  les smíšený, ptáci zpívají, 

spárkatá  zvěř  se  neukázala,  i  když  jsme  se  snažili 
nebýt hluční, praskání větévek pod nohama nadělalo 
rámusu  dostatek.  Ve  stráních  se  jasně  rýsují  jejich 
cesty  zvané  ochozy.  U  kaluží  jsou  znatelné  stopy 
prasat divokých a na okolních stromech bláto, jak se 
prasátka drbou. V blátě se chladí a zbavují parazitů, 
těmto místům se říká kaliště.
Společně  se  setkáváme  v  místě,  kde  před  časem 
stála vodárna a posloucháme paní Janu Čubanovou, 
připravila si pro nás povídání o této stavbě. Hloubení 
studny  v  tomto  místě  bylo  započato  v  roce  1908  
a  24.  dubna  1910  byla  voda  poprvé  na  zkoušku 
čerpána do vsi. Na pouť 16. května téhož roku byla 
voda zavedena po celé vsi a od  té doby prokazuje 
celé obci služby, jež oceniti dovedou jen pamětníci. 

Doposlechli  jsme  výklad  a  posilnili  se  bombónky  
na cestu a stoupáme prudkým kopcem směr Líny. Jó, 
dětem se to šlape, oni to jdou snad dvakrát, chechtají 
se,  vracejí  se,  zadýchaní  se  nezdají.  To  některým 
z nás to dělá větší potíže, dech nestačí, musíme se 
zastavit  srovnat  dech  i  nohy  a  jdeme  dál  sem  tam 
se chytáme stromečku, větve, a je vyhráno, už jsme 
nahoře.  Několik  snímků  pro  úspěšné  pokořitele 
vrchu. Pokračujeme polní cestou do Lín, tam už nás 
čeká občerstvení, tak to se nám to už šlape.     
V hospůdce u Kovačů každý účastník pochodu dostal 
párek, nápoj a sušenku. Dle své vůle si každý mohl 
přikoupit  další  občerstvení.  Obsluha  restaurace  se  
o nás pěkně postarala, hospůdku jen pro nás otevřeli 
letos s předstihem. Potěšilo nás toto vstřícné jednání. 
Tak Kovačovi, zase někdy ve Vaší útulné hospůdce 
nashledanou. 
S dětmi  jsme určili  donesené květiny. Některé přes 
svůj  útlý  věk  překvapily  zájmem  a  šikovností  při 
správném pojmenování kytiček.  
Dojedli jsme a dopili a jdeme zpět k domovu. Máme 
na vybranou buď jdeme po silnici (3 km) nebo stejnou 
cestou  údolím,  lesem  (6  km).  „Nebo“,  říká  paní 
Dana Hegrová, „můžeme jít úplně opačnou stranou,  
Daměří“.  Výborný  nápad,  alespoň  plně  naplníme 
heslo našeho pochodu „Poznávej svou obec“.
Máme trochu obavy, jak to půjde po louce, nebude-li 
posekaná, ale jdeme, paní Hegrová nás vede. Jdeme 
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dětsKý den 

Den 1. června připadá ne svátek Mezinárodního dne 
dětí. Od kdy jej slavíme? První podnět
k  založení  dne,  který  by  oslavoval  děti,  vznikl 
v Turecku při založení Národního shromáždění 
23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. 
Tento  Den  dětí  slaví  v  Turecku  dodnes.  Vyhlášení 
dne oslavující děti, který by se slavil po celém světě, 
bylo  poprvé  doporučováno  1.června  v  roce  1925  
na  Světové  konferenci  pro  blaho  dětí.  Ve  stejný 
den se v San Franciscu konal  festival Dračích  lodí,  
na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil  
mnoho čínských sirotků, aby poukázal na  to, že by 
se  společnost měla  více  zabývat  blahem dětí. Tyto 
dvě významné události, které se staly ve stejný den, 
určily datum oslav Dne dětí. V roce 1949 Mezinárodní 
demokratická  federace  žen  vyhlásila  Den  pro 
ochranu  dětí.  Důvodem  bylo  masové  zabíjení  žen  
a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském 
Ouradouru v roce 1944.  Datum oslav byl doporučen 
na 1. června.

Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva 
a  potřeby  dětí,  ale  je  to  i  příležitost  pro  naše  děti 
společně uspořádat oslavu.
Pro  letošní  rok  jsme  se  rozhodli  pozvat  pro  děti 
oblíbené  atrakce,  a  to  skákací  hrad,  trampolínu   
a  malování  na  obličej.  Pro  malé  sportovce  byl 
připraven  turnaj  v  odbíjení  a  fotbale a pro  všechny 
soutěživé disciplíny zručnosti a vytrvalosti. Přes velké 
horko, které po celý den panovalo, si děti odpoledne 
užily.  Organizátoři  postavili  velký  stan,  který  skýtal 

pro všechny návštěvníky stín. Děti se mohly po celé 
odpoledne  napít  zdarma  u  stánku  a  k  jídlu  dostaly 
opečený vuřt. Obsluha grilu na tom byla nejhůř, příště 
musíme se stanem myslet  i na ně. Občerstvení pro 
návštěvníky bylo zajištěno v klubovně v dostatečném 
množství. Kdo přišel oslavit den dětí, pobavil se, mohl 
posedět při dobrém občerstvení a sledovat zápolení 
našich ratolestí. Se zápalem si dvě mužstva rozdala 
zápas ve vybíjené a bylo vidět, že děti zdaleka nehrají 
tuto hru poprvé. V závěrečném boji kapitánů družstev  
létaly  tvrdé míče  a  protivník  je  bravurně  chytil,  jak 
na jedné i druhé straně. Napínavý souboj měl těsný 
výsledek.  
Mladí  fotbalisté,  a  to  nejen  chlapci,  ale  i  děvčata,  
šli  razantně do souboje, museli ukázat, že na hřišti 
nejsou žádnými nováčky. Souboj skončil 3:2. 
Na  závěr  turnaje  dostala  vítězná  družstva  odměnu  
a všichni účastníci dětského dne medaili. 
A v tom přišla překvapivá zpráva, tatínkové se nechtějí 
nechat zahanbit a jdou sehrát také fotbalový zápas. 
Není  jich  však  mnoho,  nevadí,  přidávají  se  k  nim  
i  maminky  a  děvčata.  Že  nemají  kopačky?  Všichni 
se  solidárně  zouvají.  Bosi  běhají  po  hřišti,  kopou  
do míče, občas zakřičí, ale nejkrásnější na tom je ta 
spontánnost a  radost s  jakou   se vrhají do zápasu. 
Myslím,  že  si  to  užili  a my  jsme  se  báječně  bavili. 
Tak to je super, nenechat se jen bavit, ale aktivně se 
připojit. 

Ulmanová Eva

směr  vlaková  zastávka Líny,  dále  na Krásnou Ves, 
v  údolí  odbočíme  úvozem  směr  čistírna  odpadních 
vod  v  Katusicích  a  přicházíme  na  louku.  Je  vidět, 
že  je  každým  rokem  posečená,  udržovaná,  dnes 
krásně  kvetoucí.  Kdo  se  asi  o  tento  krásný  kout 
přírody stará? Množství krásně kvetoucího kostivalu 
lékařského a jak se jmenuje ten bíle kvetoucí? Je to 
také kostival  lékařský se  vzácným výskytem bílých 
květů. Středem louky se rýsuje mělké koryto potoka, 

ale  dnes  úplně  suché.  Jde  o  občasnou  vodoteč, 
kterou odtéká dešťová voda z Katusic až do Jizery, 
ale je příliš suché počasí, než aby voda dotekla tak 
daleko.  Polní  cestou  jsme  došli  k  AGRU  a  v  obci 
jsme  byli  před  druhou  hodinou.  Výborný  nápad  to 
byl,  jít  Daměří  domů,  je  tam moc  krásně  a  mnozí 
jsme  tudy  šli  poprvé.  Prima  parta  turistů  a  čilých   
dětí  se  rozchází  a  já  doufám,  že  na  příští  pochod  
za  poznáním  našeho  okolí  zase  přijdou  a  s  nimi  
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oslava výroČí uPálení Mistra Jana Husa

Obecní  úřad  Katusice  Vás  srdečně  zve  na  oslavu 
600. výročí upálení Mistra Jana Husa
V  sobotu  27.  6.  2015  od  15  hodin  u  studánky 
v Dolcích

Program:
1.  zastavení  u  nových  dřevěných  schodů. Oficiální 
otevření stezky.
2. u Husova kamene si připomeneme život 
významného  náboženského  myslitele,  vysoko-
školského pedagoga, reformátora a kazatele
3. čeká Vás malé pohoštění

PřiPravuJeMe Pro vás

závod na asfaltové terČe 

Myslivecké sdružení Hrádek Katusice pořádá 27. 6. 2015 v obci Sudoměř závod na asfaltové terče. Závod 
začíná od 8 hodin.

oslava 130. let sdH Katusice

SDH  Katusice  pořádá  oslavu  130.  let  od  založení 
sboru.
Kdy:  v  sobotu  25.  7.  2015  od  11  hodin  na  Letišti 
v Katusicích

Program: 
- vyproštění a záchrana osob z havarovaných vozidel                     
  a předání zdravotnické službě
- práce Policie ČR
- výcvik psů
- ukázka práce lezecké skupiny
- ukázka a možnost vyzkoušet si první pomoc
- ukázka maskování poranění

K vidění bude současná i historická technika.
Od 18:00 hodin začátek hudebního vystoupení kapel: 
ANOLA GAY, NESCHODNÝ DÍL, TY KRÁVO, RAIN, 
NA KNOP

vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50,-Kč
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inforMace Pro obČany

nový Člen zastuPitelstva
Zastupitelka  Kamila  Kryllová  rezignovala  k  22.  5. 
2015  na  post  členky  zastupitelstva  obce  Katusice. 
Na její místo nastoupil nový člen zastupitelstva pan 
Jan  Havlíček,  který  byl  zároveň  zvolen  jako  člen  
do finančního výboru.

inforMace o dotacícH
Obec  zažádala  Středočeský  kraj  o  dotaci  z  Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a  složek  IZS v  rámci 
tematického  zadání  „Podpora  obnovy  techniky, 
výzbroje  a  výstroje  jednotek  sborů  dobrovolných 
hasičů“ na opravu LIAZ CAS K25.
Další  dotace,  o  kterou  obec  zažádala  Středočeský 
kraj, je dotace z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci 
tematického  zadání  „Program  obnovy  venkova“  
na opravu oplocení mateřské školy.

dovolená zdravotnícH střediseK

dovolená dětské středisko Mudr. langerová
Od 29. 6. 2015 do 20. 7. 2015
Zastupuje MUDr. Jiří Kopřiva v Ml.Boleslavi v dětském 
středisku „Jadran“ Máchova ul.
Ordinační hodiny pro nemocné:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00
Do poradny s kojencem se raději předem telefonicky 
objednat.
Telefon na středisko: 326 322 292

dovolená obvodní lékař Mudr. Janitor
Od 7. 9 .2015 do 20. 9. 2015

dovolená gynekologická ambulance Katusice
Zavřeno 6. 7. – 17. 7. 2015 a 3. 8. – 7. 8. 2015 

změna telefonního čísla na gynekologickou 
ambulanci
Oznamujeme,  že  od  3.  7.  2015  dochází  ke  změně 
telefonního  čísla  do  gynekologické  ambulance 
v Katusicích. Nové tel. číslo je 727 969 039.

Jízdní řády o PrázdninácH
Obecní úřad na základě připomínek občanů zažádal 
u dopravce ARRIVA Kosmonosy o změnu v jízdním 
řádu linky 260570 č. spoje 24 a to tak, aby autobus 
jezdil  i  v  období  letních  prázdnin  od  1.7.2015  do 
31.8.2015. Bohužel naší žádosti nebylo vyhověno.
ARRIVA  Kosmonosy  oznamuje,  že  bude  změna  

v jízdním řádu linka 260570 Mladá Boleslav-Bělá 
pod Bezdězem, Bezdědice. Spoj č. 8 v 7:55 z Katusic 
do Mladé Boleslavi  jede  nově  každý  pracovní  den, 
původně jezdil pouze o prázdninách. Nově je zaveden 
školní spoj č. 19 s odjezdem v 7:25 z Mladé Boleslavi 
do Katusic.

260570  Mladá Boleslav-Bělá pod Bezdězem,Bezdědice Platí od 14.6.2015 do 12.12.2015
Přepravu zajišt’uje : ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav, Boleslavská 98/6, Kosmonosy, tel. infolinka 326 710 711

  info.mb@arriva.cz, www.arriva-strednicechy.cz, www.facebook.com/arrivasc
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21 14
21 12
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20 45
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  ↑
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 od

jede v pracovních dnech 
33 nejede od 3.8.15 do 14.8.15,16.11.15 
44 nejede od 1.7.15 do 31.8.15,28.9.15, od 28.10.15 do 30.10.15,17.11.15 

Na lince platí tarifní a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. K dispozici jsou u řidiče autobusu, případně na webových stránkách dopravce. 

  isybus

aKtualizace WebovýcH stráneK
Od 16. 6. 2015 došlo ke spuštění nových webových stránek obce. Pokud se vám tyto stránky nezobrazují 
dobře, zmáčkněte prosím na své klávesnici Ctrl + F5.
www.obec-katusice.cz
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sběr bioodPadu
Obecní  úřad  oznamuje 
občanům,  že  mohou 
od 11. 5. 2015 odkládat 
bioodpad ve firmě VTOS 
sběrné suroviny u kolejí. 

Provozní doba: 
Po-Pá 8,00 – 11,30  12,00 - 16,00 hodin, 
sobota 8,00 -12,00 hodin.
Dále platí, že občané mohou bioodpad kompostovat 
na vlastním nebo užívaném pozemku.

Pouť
Pouť  v  Katusicích  se 
v  letošním  roce  bude 
konat v neděli 16. srpna 
2015.

oPravy a ÚdrŽba v obci

- K zlepšováním vzhledu naší obce jsme zadali firmě 
Fokus  vysázení  květinového  záhonu  v  prostoru 
u  truhlárny  směrem  k  mateřské  škole.  Dále  byly 
vysázeny nové keře v obci Trnová.

-v  březnu  obec  zakoupila  zahradní  párty  stan 
k pořádání obecních kulturních akcí za cenu 24.700,-
Kč. Stan se osvědčil na pořádání dětského dne na 
hřišti.

-v červnu začala oprava části komunikace Kovaňské 
ulice,  směrem  od  křižovatky  ke  kolejím.  Oprava 
a  dále  rozšíření  komunikace  proběhne  z  důvodu 
bezpečnosti  občanů.  Práce  bude  provádět  firma 
COLAS CZ, a.s. za cenu 529 405,25 Kč.

-v květnu firma Komet Pečky provedla opravu vozu 
LIAZ CAS za cenu 210.035,-Kč.

-v  květnu  byly  nakoupeny  nové  betonové  květníky 
před budovu baru z důvodu bezpečnosti u autobusové 
zastávky  a  zároveň  odpadkový  koš,  ke  zkulturnění 
prostředí na tomto prostranství. Lidé stále nedodržují 
obecní  vyhlášku  a  odhazují  nedopalky  od  cigaret  
a jiné odpadky volně na zem, čímž znečišťují veřejné 

prostranství. Převážně návštěvníci baru na náměstí, 
kteří sedají ne v baru, ale na veřejném prostranství 
v parku na náměstí by si měli uvědomit, že porušují 
obecně  závaznou  vyhlášku  č.1/2015  o  veřejném 
pořádku a čistotě v obci čl. III odst. 1 a 3.

-nákup  nových  stolů  do  klubovny  na  hřišti.  Obec 
zakoupila 12 nových stolů do klubovny na hřišti v ceně 
29 400,- Kč. Klubovnu obec pronajímá prostřednictvím 
TJ  Sokol,  na  společenské  akce  a  rodinné  oslavy. 
Obec  se  snaží  tyto  prostory  co  nejlépe  zpříjemnit 
pro  pořádání  společenských  akcí,  rodinných  oslav, 
svateb, třídních srazů a jiných oslav. 

-v dubnu firma Jaznak umístila dopravní značku zákaz 
zastavení  před  garáží  hasičské  zbrojnice  a  žluté 
vodorovné značení na vjezdu za budovou hasičské 
zbrojnice. Dále  vyznačila  žluté  vodorovné  dopravní 
značení autobusové zastávky před budovou baru.
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seznaM Jubilantů

Červenec
75 let  Stanislav Halouska
84 let  Jan Folprecht

srpen
60 let  Hana Knotová
75 let  Bohumil Holeček
81 let  Marie Humlová
84 let  Jaroslava Zemanová
87 let  Miluše Goldbachová
90 let  Jozefína Kubínová

září
89 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 18.4. 2015 byly v obřadní síni Obecního úřadu 
v  Katusicích  za  přítomnosti  rodičů,  sourozenců 
a  ostatních  příbuzných,  přivítány  do  života  děti 
narozené  v  druhé polovině  loňského  roku  a  v  roce 
letošním.

9/2014     Adina Mocová
11/2014   Matyáš Bartoň  
1/2015     Markéta Šubrová
2/2015     Adéla Skaláková

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.

z našicH řad odešly

2/2015  Miloslava Nekolová
             Marta Maříková
6/2015  Hana Bajerová

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

sPoleČensKá KroniKa



K  zápisu  do  naší mateřské  školy  přišlo  37  dětí  se 
svými rodinnými zástupci, z nich bylo 25 přijato pro 
školní rok 2015/2016. Kapacita školy byla naplněna.

Školní výlet do Dobrovic za „Pilnou včelkou“ byl velice 
dobře  připraven  organizátory  Dobrovického  muzea 
a děti  zcela  zaujal. Dobře navazoval  na náš školní 
program, zrovna tak, jako Dětský den pro děti, který 
připravila Policie ČR z Bělé pod Bezdězem spolu se 
složkami Integrovaného záchranného systému velice 
zajímavě  a  poutavě.  Při  dětském  dnu  v  mateřské 
škole  plnily  děti  úkoly  zdatnosti  v  lesním  terénu  
a  zhlédly  krásnou  pohádku  divadélka  Koloběžka  
„Šel zahradník do zahrady.“  

Všechny  děti  se  velice  těšily  na  školní  Akademii, 
protože  chtěly  ukázat  svým  rodičům a  svým milým 
jak  jsou  šikovní  a  co  vše  se  během  roku  naučily. 
Podařilo se jim to.

Děkujeme  všem  rodičům  nejen  za  účast,  ale  i  za 
podporu a  jakoukoli pomoc během celého školního 
roku.  Taktéž  děkujeme  paní  starostce  a  celému 
Zastupitelstvu Obce Katusice za celoroční přízeň. 

Co  nás  ještě  čeká,  polodenní  výlety  a  rozloučení 
s  předškolními  dětmi  plněním  úkolů,  přespáním 
v mateřské škole a následným vyhodnocením.

Přejeme  všem  rodičům,  aby  si  během  prázdnin 
odpočinuli  od  pracovních  povinností  a  prožili  se 
svými dětmi co nejvíce krásných chvil nejen v přírodě  
ale i při četbě knih.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.
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Dětský den Policie ČR z Bělé pod Bezdězem.

MateřsKá šKola

Školní Akademie.
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Divadélko Koloběžka.

Vycházka do lesa.



Hurá na Prázdniny

Jaro  nám  uteklo  jako  voda  a  my  se  již  těšíme  
na prázdniny.

Období od března - června jsme si zpříjemnili různými 
akcemi: 
S  radostí  žáci  potěšili  naše  seniory  pohádkovým 
muzikálem „Princové jsou na draka“.

S novou knihou pro děti „Kapřík Metlík“ nás přijel na 
autorském  čtení  seznámit  spisovatel  Jan  Opatřil  u 
příležitosti „Noci s Andersenem“ - ve škole jsme spali 
31. 3.
Jako  čarodějnice  ze  3.  ročníku  jsme  zaletěli  
do Domova Dolní Cetno babičkám a dědečkům svým 
vystoupením rozproudit krev v žilách.
Účastnili  jsme  se  „Olympiády  malotřídních  škol“  
ve Stakorách. K této příležitosti jsme vytvořili plakát 
o naší obci.

Naši  Mladí  myslivci  si  své  znalosti  rozšířili  
na  „Výstavě  trofejí“  v  Mladé  Boleslavi,  které  byl 
součástí  2.  ročník  výtvarné  soutěže  pro  žáky  
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záKladní šKola



1. stupně ZŠ  „Zvěř našich  lesů“. Letošního  ročníku 
se účastnilo 5 škol s celkovým počtem 100 obrázků. 
Do finále na „Výstavu trofejí“ postoupilo 40 obrázků 
ve dvou kategoriích, ze kterých návštěvníci výstavy 
vybírali ty nejzdařilejší. 

 

V  rámci  výuky  českého  jazyka  jsme  navštívili 
mladoboleslavské  divadlo  -  pohádku  „Princezna 
se  zlatou  hvězdou“  a  ke  „Dni  dětí“  jsme  pozvali,  
u  dětí  oblíbené,  zájezdové  divadlo  z  Hradce 
Králové s pohádkou „O hastrmanovi“ (obě divadelní 
představení  byla  z  části  hrazena  z  peněz  za  sběr 
starého papíru).

Za  sběr  starého  papíru,  kterým  nám  přispíváte  
na naše aktivity, děkujeme.

Překrásný jarní týden jsme strávili v blízkosti Sobotky 
v hotelu Ort, odkud jsme pořádali pěší výlety na hrad 
Kost, zámek Humprecht a vláčkem jsme se přiblížili 
ke vstupní bráně do Prachovských skal. Tento týden 
se vydařil jak krásným počasím, tak skvělou polohou 
hotelu  a  především  velmi  hodnými  a  spokojenými 
dětmi.

Dne 20. 5. pro nás a školy z okolí připravily složky 
IZS  (Integrovaného  záchranného  systému)  „Dětský 
den“ v prostorách Motorlandu Bělá p. Bezdězem.
Celá tato akce měla dětem přiblížit činnost záchran-
ných  složek:  policie,  hasičů,  vodních  záchranářů, 
vojáků, rychlé záchranné pomoci, psovodů a dalších 
a upozornit na možná nebezpečí a vštípit dětem zá-
sady  správného a  bezpečného  chování  v  takových 
případech. Akci  hodnotíme  velmi  kladně  a  budeme 
se těšit na přislíbený další ročník.

Poslední  týdny  školního  roku  věnujeme  také  výuce 
plavání  prioritně u  žáků 1.  ročníku. Ostatní  žáci  se 
účastní  jedné  90-ti  minutové  lekce  plavání,  pojaté 
jako  rozplavba  před  prázdninami,  zopakování  si 
základních pravidel při koupání v bazénu, přírodních 
koupalištích  a  prověření  plaveckých  dovedností. 
Tímto  krokem  chceme  předejít  možným  úrazům 
v létě při koupání.

Poslední  červnové  dny  strávíme  relaxací.  23.  6. 
nás  ve  škole  navštíví  senioři  z  domova  důchodců 
v Cetně, 24. 6. přijede další spisovatel dětských knih 
na autorské čtení a 25. 6. se rozloučíme se školním 
rokem  „Diskotékou“  v  podání  našeho  oblíbeného 
hudebníka p. Kaufeurse.

11. 6. nás ve škole navštívil „Muž, který sází stromy“ 
v  doprovodu  dvou  svých  českých  kamarádů.  Proč 
zdůrazňuji  českých  kamarádů?  Tento muž  pochází 
z  Kamerunu  a  se  svými  českými  přáteli,  kteří 
tam  postavili  školu,  nás  navštívil  a  povídali  jsme 
si  v  angličtině  o  životě  v  Kamerunu,  jaké  studijní 
podmínky tam mají děti a jaké životní hodnoty tamní 
lidé uznávají.
Neméně  zajímavé  bylo  povídání  českých  přátel 
Jany a Martina pracujících pod hlavičkou organizace 
Kedjom-Keku,  kteří  se  do  této  země  zamilovali  
a chtějí se místním dětem věnovat a vzdělávat je.
Náš nový přítel Ernesto zachraňuje kamerunské lesy 
již 20 let, protože ví, že bez lesů nebude v Kamerunu 
dobrý život. 
Čeští  kamarádi  chtějí  výukou  kamerunských  dětí 
přispět ke vzdělanosti a osvětě tamního obyvatelstva 
se  zaměřením  na  ekologii  a  přiblížení  možností 
obživy svých rodin, které by nepřinášely další ničení 
tamních lesů.
Naše  škola  se  bude  snažit  podpořit  tuto  činnost  
a  například  zakoupením  drobných  dárkových  před-
mětů nebo  trička přispět  na další  sazenice  stromů. 
Jsme přesvědčeni o tom, že tato podpora je pomoc 
správné  věci.  Vždyť  i  naše  děti  se  jednou  mohou 
jet  podívat  do  Afriky  a  třeba  právě  do  Kamerunu, 
tak ať vidí to krásno, které tam nyní je a snad ještě 
dlouho zůstane. Velice děkujeme našim kamarádům  
za návštěvu a doufáme, že není poslední.
Další informace najdete  na stránkách: www.kedjom-
keku.com

A  co  o  prázdninách?  O  prázdninách  proběhne 
na  školní  zahradě  výstavba  víceúčelového  hřiště 
pro  žáky  naší  školy,  ale  také  pro  občany  Katusic. 
HURÁ!!!!! 

S přáním krásného léta za všechny pracovnice školy
Mgr. Helena Bajtlová 
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v září 2015.
Všechny  Vaše  připomínky,  či  příspěvky  zašlete  na  e-mail:  urad@obec-katusice.cz,  nebo  přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

dětsKý KouteK

Porovnej tyto dva rámečky a najdi 10 rozdílů

1. 1. menší hora

2. 2. syn krále

3. 3. nádoba na květiny

4. 4. v zimě kvílí v komínech

5. 5. nástroj, kterým se přibíjí hřebík

6. 6. zvíře s chobotem

7. 7. část příboru

8. 8. dítě od psí maminky

9. 9. nástroj na okopávání záhonů

taJenKa


