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číslo - 2. červen 2016

Družba - 2. dubna 1959
Postavili si mateřskou školu
Zaměstnané matky v Katusicích mají o své děti 
postaráno. Posílají je do pěkné nové mateřské 
školy, kterou si občané v Katusicích postavili v akci 
„Zvelebení obcí“. Svou prací vytvořili Katusičtí 
hodnotu díla za 800.000,- Kčs. Se stavbou začali 
v Katusicích už v roce 1956, ale teprve v roce 1958  
se jim podařilo získat více občanů pro pomoc  
na stavbě. Škola je moderně vybavena. Je v ní 
herna, ložnice, šatna, kuchyně, kancelář, umývárna  

a všechno, co dobrý provoz mateřské školy potřebuje. 
V Katusicích však neusnuli na vavřínech. Bude tu 
požární zbrojnice, garáž a společenská klubovna 
pro požárníky, která se již hlásí svými nosnými zdmi 
na západní straně náměstí. V této stavbě pamatují 
Katusičtí také na jednu bytovou jednotku. 

Začtěte se s námi do článků Ze starých novin
v tomto vydání katusického zpravodaje se s vámi mimo jiné, chceme podělit o některé zprávy  
a historické události zaznamenané v denním tisku nebo v obecní kronice. 

Zář Mladoboleslavska - 1. července 1969
katusice – Za celé volební období uskutečnil MNV  
za vydatné pomoci občanů, pěknou řádku hodnot- 
ných akcí. Proto také u příležitosti otevření a předání 

parku do užívání veřejnosti, uspořádali soutěže  
pro děti a v dopoledních hodinách přivítali nové 
občánky. Samozřejmě, že účast na slavnosti byla 
velká, neboť důvod měl mnohý občan – radost 
z vykonaného díla. 

Zář Mladoboleslavska - 14. prosince 1971
Úspěšné výsledky v katusicích
Kolektiv pracovníků Státního statku Katusice nám 
oznámil, že z plochy 430 ha cukrovky bylo docíleno 
výnosu 396,4 q/ha, tím dodali pracovníci státního 
statku do státního fondu navíc 5460 q. 

iii. ročník turnaje v hokeji
S.Katusice – S. D. Slivno 19:1 (5:0, 7:1, 7:0).
Branky za vítěze Štefan a Škaloud po 3, Michal, 
Krouský Jiří a Svoboda po 2, Podzimek st., Podzimek 
ml., Luňák, Živný, Šípek, Halouska a Kvajsar  
po jedné. Za poražené čestnou branku vstřelil Urban. 
Řídili Exner a Šichta.
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co stojí na stránkách naší kroniky

veliký Požár v obci 6. srPna 1921
Dne 6. srpna 1921 postižena byla obec naše velikým 
požárem, jakého nebylo pamětníka. Předem musíme 
vzpomenouti, že právě tento rok vyznačoval se tak 
velikým, trvalým suchem, že vysychaly ve všech 
nádržích a kalech vody, potoky a řeky měly málo 
vod a krajina byla tak vyprahlá, že vše téměř jak se 
říká „opravdu hořelo“. Nesnesitelná vedra spálila 
všechnu trávu na mezích, na návsi naší po travičce 
ani památky a lesy – bez nejmenší vlažičky. Nedivno, 
že každou chvíli slyšeti bylo, že hoří les na Valdštýně, 
nebo že vyhořely jinde a jinde velké kusy lesa. Stačil 
tehdy sebe menší podnět, sebe menší jiskra a les byl 
v plameni.
Vyhlášky uveřejňované vybízely občanstvo 
k opatrnému zacházení s ohněm, aby v čase sucha 
minutou nepřišly rodiny o všecko jmění požárem, 
smutné zprávy o zničených vesnicích každé chvíle 
noviny přinášely. Obecní úřad zdejší vydal také 
pěknou poučnou vyhlášku a upozorňoval na hrozící 
stálé nebezpečí požáru – stalo se to 1. srpna. A kdo 
by byl tušil, že v týdnu dožijeme se hrůzy, jednoho 
z největších požárů? Bylo to právě v sobotu 7:15 
hodin večer. Seděl jsem právě u stolu a chystal se 
k večeři. Najednou uslyšel jsem oknem otevřeným  
do pokoje výkřik „Hoří, hoří!!!“. Vyběhl jsem na ulici  
a již jsem spatřil ohromný černý sloup dýmu valící se 
ze za stodoly Šimonkovy.
U Nedvěda Josefa čp.47 chytila kůlna okamžikem 
chytilo celé stavení poněvadž vše bylo tak suché, 
že se to nedá ani vylíčiti. A než mohli hasiči postaviti 
stroje stříkací, již chytila od Nedvěda Hájkova stodola 
od ní chlévy a současně chytil „obecní dům čp. 57“, 
kde byl dělnický konzum umístěn a v malé chvíli na to 
chytil od hořícího stavení Modráka Karla barák čp.48 
a za Nedvědem chlívky prasečí Václava Modráka.
V tom již chytil barák Františka Vaňka čp.51 – pekaře 
a naposled domovní stavení Františka Hájka čp.50, 
které bylo celé kamenné a kryto taškami. Všechno 
toto hrůzné divadlo bylo a stalo se v půl hodině. 

Trvalo pak úsilí o zachránění ostatních sousedních 
budov až do rána do neděle. Nelze se ani diviti, že tak 
veliký požár v čase žní, kdy úroda v ten čas již byla 
sklizena a svezena do stodol, že přivolal do Katusic 
ku pomoci mnoho sousedních sborů hasičských, 
které přispěchaly a pomáhaly zachraňovati a nebýti 
této tak vydatné pomoci, nevím, zda by se byl požár 
omezil jen na tato čísla jmenovaná.

Vedle Františka Hájka stojí dům pana Josefa Kindla, 
kterému vyhořely okenní rámy u domu, nová stodola 
zde postavená byla jen taktak zachráněna, že stále 
bylo na ni stříkáno nepřetržitým proudem vody 
z jednoho stříkacího stroje. Proti pekaři Františku 
Vaňkovi, jehož domek vyhořel do základu, neboť byl 
dřevěný – ohrožen byl mistr sedlářský Josef Drbohlav 
a nebýti tu jeho stromů, které bránily jak jiskrám, tak 
žáru a nebýti účinného polévání vodou, jistě by byl 
vzplanul a do základů vyhořel. Jak veliký a děsný byl 
to žár můžeme pochopiti z toho, že na Dobiášově 
domu čp.53 podvakrát chytila kominická lávka  
u komínů, které spojovala. Kindla čp.56 a Modráka 
Václava čp.49 zachránily velké stromy. U Kindlů 

1. Modrák Karel, zbylý chlív, v předu domovní dřevěné pryč.
2. Vyhořelá dřevěná chalupa Nedvědova dřevěná.
3. Konsum - dříve obecní dům.
4. Hájek František.
5. Pohled na Dobiášův dům.
6. Kálek, dnes již zaházený.

Svoboda - 22. října 1967
hokejisté s. katusice připraveni
Oddíl dospělých i dorostenci S. Katusice zahájili 
přípravu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi. 

Dorostenci pod vedením J. Zíty mají přípravu od 
15. června a v rámci tréninku absolvují týdenní 
soustředění. Dospělí trénují od 15. srpna. Trenér  
je Jan Folprecht. I když hráčský kádr je ve velmi dobré 
přípravě, přece jen oddíl trpí bezvládím, neboť nemá 
výbor. O celý život se starají oba trenéři, hospodář 
Halouska a údržbář elektroinstalace Salakvarda. 
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stály dva statné a staré ořechy, které svými širokými 
hustými listy obhájily celé stavení. Po ohni trčely 
k nebi jen ohořelé silné větve. Podobně u Modráka, 
kde ohořelé listí ukazovalo svou účinnou pomoc proti 
zhoubnému živlu ohně.
Když oheň vypukl, bylo ještě mnoho lidí v poli, 
poněvadž nebylo ještě tak tuze pozdě. Rozumí se,  
že spatřivše oheň ve své obci, hrůzou hnali se všichni 
domů, aby zachránili co se dá. Tak oba Modrákové byli 
na poli, Hadač Josef – deputátník (dělník) a ostatní 
v domě čp.57 bydlící byli z domu. Také byl z domova 
záloženský sluha Josef Viták, svého povolání krejčí, 
který též v tomto domě bydlel. Škoda pohořelých byla 
veliká.
Když nastal výbuch petrolejového sudu, který složen 
byl mezi Hájkovými a Vaňkovými, bylo prý viděti 
veliký sloup černého dýmu, který se vyvalil jako  
ze sopky a ohlušující ránu bylo slyšeti až u Bělé.  
Věnce hořícího petroleje přeletěly za dům mistra 
Drbohlava a vypálily na jeho poli na strništi asi 7 kol. 
Poněvadž v malé půlhodince hořelo všech 5 čísel 
najednou, byl to požár ohromný a vzbuzoval tím větší 
děs a hrůzu v sousedních obcích. Při požáru pracovalo 
celkem 22 sborů (Katusice, Sudoměř, Kovanec, 
Březinka, Kováň, Krásnoves, Spikaly, Skalsko, Boreč, 
Rokytoves, Pětikozly, Lobeč, Březovice, Bukovno, 
Líny, Trnová, Plužná, Bělá u B., Podol u Bělé (tovární 
sbor), Bezdějičky, Bezděz a Nosálov). Po požáru 
hned zahájena pomocná akce na zmírnění bídy  
a hledělo se, aby do zimy vyhořelý každý se dostal 
pod střechu. Z obecního úřadu psalo se na všechny 
obce zdejšího okresu, do průmyslových závodů, 
okresní správní komisi v Bělé, okresní hejtmanství, 
aby podnítila se obětavost pro nešťastné pohořelé. 
Okresní správní komise a budiž jí za to zde veřejně 
chvála se starostou panem Věnceslavem Honzů 
rozeslala široko daleko složní lístky na příspěvky 
peněžité, které si vyžádala od zdejší okresní 
hospodářské záložny, a na tento peněžní ústav pak 
peníze docházely. Na popud našeho starosty obce 
pana Karla Matouše, jenž vždy měl a má veliké 
porozumění a cit pro strádající a nešťastné, svolána 
schůze všeho občanstva do sokolovny a podrobně 
rokováno o pomocné akci. Učiněna byla výzva, aby 
především obleky a obuv se sehnala pro pohořelé. 
Obce sousední budou vyzvány, aby pomohli obilím 
a čímkoliv jiným. Rozdělením došlých darů pověřeno 
obecní zastupitelstvo.
Každá veliká ohromující událost je zkušebným 
kamenem naší společnosti. Kdykoli zaburácí ničivý 
příval, požár aneb něco hrozného co se nazývá 
katastrofou, vždy ozvou se nejskrytější, ale za to 
nejušlechtilejší strany lidského srdce. Není pravda, 
že jsme vlažní, neteční, sobečtí, otupělého citu. Vše 
to je jenom skořápkou slepenou z poměrů naší doby. 
Jádro však pod ní je stále dobré ještě. Kde v kruté 
potřebě vše je prosluněno a provázeno láskou, 

láskou k sousedovi ať malému, ať velkému, tam není 
třeba naříkati na mravní úpadek, ani se strachovati  
o budoucnost. Tak bylo i zde. Vše spojilo se ku 
pomoci a vykouzlilo se do zimy dílo, že všichni našli 
pod svým krovem zase bezpečného útulku. Všem se 
zasilo, všem se stavivo navezlo, dobytek se rozdělil 
po statcích, krmil se jim vlastní pící a tak lidumilnost 
celila hluboko zasazené rány velmi rychle.

Požár našeho kostela r.1847
Léta Páně 1847 dne 25. května uhodil mezi dvanác- 
tou 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. Chrám 
byl znovu vybudován zásluhou Karla Vinařického 
a Jana Nepomuka Krouského v letech 1855-1857 
hlavně za pomoci peněžních darů občanů. Během 
dvou roků dokonána stavba a nový stánek Boží 
v slohu gotickém dne 13. září 1857 v den jména Panny 
Marie způsobem slavným posvěcen. Na malou vížku 
nynější koupila sama obec zvonek za 52 zlatých,  
na věž velkou zavěšeny dva zvony.

V úterý 31. 5. 2016 v odpoledních hodinách zasáhla 
naši obec bouřka, nebyla tak silná, že by signalizovala 
prudší úder. Ale najednou se ozvala ohlušující rána 
a očití svědci potvrdili, že dva spojivší se blesky 
zasáhly věž kostela. Druhého dne se sčítaly následky 
blesku: v několika domácnostech a v mateřské škole 
nefunguje internet, v půlce kostela nejde proud a ve 
stropní klenbě nad oltářem přímo proti sobě vypadly  
kousky omítky. Tentokráte dopadl zásah blesku  
do kostela poněkud mírněji.

Jana Čubanová



- 4 -

kulturní a sPolečenské akce

naši jubilanti

První společné setkání seniorů se uskutečnilo 31. 
března 2016. Oslavence jsme přivítali v obřadní 
síni obecního úřadu. Po úvodním slovu starostky 
vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní 
učitelky Miroslavy Červené s velice příjemným, 
vtipným a správně zaměřeným vystoupením. Děti 
poté obdarovaly přítomné vlastnoručně vyrobeným  
malým dárkem. Následně se ujala oslavenců paní 

matrikářka a požádala je o podpis do pamětní knihy 
a obecní úřad je obdaroval dárkem a květinou.  
Po oficiální akci jsme se sešli u slavnostního stolu 
při občerstvení s oslavenci a jejich doprovodem.  
Paní místostarostka Mgr. Věra Štencová připravila 
promítání fotodokumentů o obci Katusice a všech 
jejích částech. Po jeho shlédnutí se rozvinul 
družný rozhovor. Podle kladných reakcí přítomných  
se domníváme, že první společné setkání jubilantů 
se podařilo. 

setkání seniorů  
7. dubna jsme se sešli v kulturním domě v Katusicích 
při setkání s našimi seniory. Jako hosty jsme 
mezi sebou přivítali klienty z domova důchodců 
v Dolním  Cetně. Jako každým rokem jsme se všichni 
těšili na vystoupení našich dětí z mateřské a základní 
školy. Tanečky těch nejmenších nás rozezpívaly 
a malí kuchaříci pobavili. Děti ze základní školy 
předvedly část svého mikulášského vystoupení 
„Cesta kolem světa“ a zahrály na flétny a zazpívaly. 
Při dobré večeři naši senioři poseděli a popovídali si. 
Přidali jsme několik informací z obecního úřadu.   
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čarodějnice 
A je to tady. Čas neuvěřitelně letí a my taky. Kam?  
No přece je posledního dubna a čarodějnice mají slet. 
Jako každý rok malé čarodějnice na dětském hřišti 
pomohly okrášlit májku, tatínkové ji postavili a všichni 
společně jsme doprovodili pořádnou čarodějnici, 
kterou udělaly děti v mateřské škole, na hranici, kde 
ji hasiči vhodili do plamenů. 

Již tradičně se o naši žízeň postaral pan Milan  
Červený s rodinou a při pečení vuřtů všechny děti 
obsloužila paní Mgr. Blanka Holoubková. Hasiči 
umožnili našim dětem nahlédnout do jejich techniky 
a postarali se jako vždy o dozor průvodu i ohně. Díky 
všem, kteří pomáhali.  
1.5. 2016 – ráno telefonát - máme pokácenou májku.
Sedám na kolo a jedu. Skutečně, někomu stála ta 
malá májka, ozdobená dětmi, za to, aby ji pokácel.  
Jsem z toho smutná, dětí je mi líto, ale to je asi 
tak všechno co se dá dělat. Zvyk kácení májů je tu 
od pradávna. Všichni pamatujeme doby, kdy hoši 
v obci hlídali májky přes noc, aby jim je sousedé 
nepodřízli. 
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8. Pochod „ PoZnávej svou obec“
21. května 2016
Cílem dnešního pochodu nebyla konkrétně některá 
z částí naší obce, ale vydali jsme se po stopách Karla 
IV. v našem kraji. Vedla-li královská cesta z Prahy  
na Bezděz přes Březovice, potom se na průsečíku 
těchto míst ocitneme přibližně na Valdštejně.  
(Valdštejn, jak se toto místo jmenuje dal roku 1725 
zbudovat František Arnošt hrabě z Valdštejna  
a to 6 barokních pavilonů, k odpočinku při honech  
a kapli Panny Marie. Roku 1760 přibyli ke stavbám 
dvě unikátní dřevěné sochy granátníků). A to je 
cíl naší cesty. V tomto romantickém zákoutí, kde 
se nachází stavby sice z dob baroka, si dovedete 
představit družinu krále Karla IV., jak jej doprovází  
na královský hrad Bezděz. 

V půl deváté jsme vyšli z náměstí z Katusic, přes 
Březinku na Valdštejn. Po cestě odpovídali účastníci 

pochodu na otázky ze života Karla IV.. Byla jsem mile 
překvapena, jaké znalce historie mezi sebou máme.  
Odměnou jim byl pražský groš.
Počasí nám přálo, krásně se nám pochodovalo lesní 
cestou, obklopeni jarní zelení pod slunečnou oblohou  
jsme ušli osm kilometrů, ani jsme nevěděli jak a byli 
jsme u cíle. 

Když jsem před časem uvažovala o tom, jak zde 
připomenout přítomnost našeho nejslavnějšího 
vladaře Karla IV., vzpomněla jsem si na povídky 
Karla Sellnera z dob Karla IV.. Dovolila jsem si 
popisované události trošku přizpůsobit tak, aby se 
daly odprezentovat v jedné krátké scénce. A tak 
z jednoduchého scénáře vzešla scénka, v které se 
nám představil sám král Karel IV., jeho žena Anna 
Svídnická, která přijela na koni a přivítal je purkrabí 
hradu Bezděz, pan Tista z Libštejna. Osobité kouzlo 

oslavy osvoboZení
Státní svátek 8. května vychází letos na neděli. 
Protože chceme, aby se uctění památky padlých  
účastnily děti ze školy, překládáme pokládání květin 
na pátek 6. května, den školní výuky. V deset hodin 
jsme se sešli u kostela a zde připomněli oběti první 
a druhé světové války a hlavně zdůraznili, jaké štěstí 
má naše generace, která žije celý život bez válek. 
Již 71 let naší zemí neprošla válka. Vždyť všechny 
generace žijící před námi se musely vypořádat 
s běsněním válek. Přišly v ní o své děti, muže, rodiče,  
o střechu nad hlavou a zažily strádání, mučení  
a byly vystaveny nepředstavitelnému stresu. Važme 
si této skutečnosti, připomínejme ji našim dětem,  
a sami žijme s vědomím, že mír je nadevše a všechno 
ostatní se dá řešit s chladnou hlavou, rozvahou  
a především nesmí chybět dobrá vůle. 
Po položení kytice u kostela jsme došli průvodem 
na hřbitov ke hrobu padlého rudoarmějce. Zde 
položenou kyticí děkujeme nejen padlému ruskému 
vojákovi v naší obci na sklonku války, ale symbolizuje 
dík všem, kteří vybojovali mír v druhé světové válce. 
Zde jsme také malou kytičkou poděkovali paní Haně 
Houžvicové, která se o tento hrob dobrovolně stará 
již řadu let.    



scénce jistě dodaly zapůjčené kostýmy, které paní 
majitelka půjčovny šije s citem pro požadované 
historické období. 

Krásné místo, počasí, kostýmy, velký počet 
návštěvníků co více si přát pro zdárné „divadelní 
představení“? No přece herce. A to se povedlo  
do puntíku. Všichni oslovení přijali nabídku  
na roli a ochotně se zúčastnili. Na to, že proběhla  
jedna jediná zkouška, a to v prostorách obecního 
úřadu, na místě samotném nikdo předem nebyl, se 
představení náramně povedlo. Chci poděkovat všem  
zúčastněným hercům, koníčkovi Sparkovi z Libovic, 
nápovědě a všem kdo přispěl k zdárnému průběhu 
představení.  

obsazení:
král Karel IV.   David Dobeš
královna   Eliška Štencová
1. královský panoš  Josef Hrnčíř
2. královský panoš  Tomáš Frus 
pan purkrabí 
Oldřich Tista z Libštejna Pavel Svoboda
žena purkrabího Květa Pavla Svobodová 
dvorní dáma   Mgr. Věra Štencová
Daliboh z Mišlína  Radek Vlk
jeho žena Maruše  Jana Čubanová
jeho bratr Přemek  Martin Volák
hradní stráž   Martin Hulín
rychtář z Katusic  Radek Plch
ženy z Katusic   Blanka Hrnčířová
    Iveta Pekařová
panoš Vítek   Eva Ulmanová          

Příjemné odpoledne pokračovalo občerstvením. 
Martin Hulín společně s panem vedoucím z kultur-
ního domu Martinem Kupkou za námi přivezli výborný 
guláš, který navařil kuchař Václav Valeš. Míla 
Grolmusová a Helena Macounová nás obsloužily 
nápoji nealko i alko - však jsme si je zasloužili. Tečku 
tomu všemu daly výborné koláče, které pro všechny 
napekla Jana Čubanová. A je čas k odchodu,  
rozloučili jsme se s koníkem Sparkem a jeho 
doprovodem. A protože s vystoupením koníka 
byla spokojenost na obou stranách, majitelům se 
naše akce líbila, pozvali jsme je na náš dětský den  
do Katusic.    
Někteří účastníci pochodu odjíždí auty, jiní se 
vydáváme na cestu pěšky. Vracíme se jinou trasou 
okolo Maršů, do Valovic a třešňovkou do Katusic. 
Vede nás paní Dana Hegrová, která je již osvěd-
čenou průvodkyní okolím Katusic.  
Návrat do Katusic ve 14, 30 hodin, trasa 16 km. Účast 
na pochodu byla opravdu veliká, zveme Vás na další 
ročník pochodu v roce 2017.  

Poznámka: třešňovkou nazýváme cestu, která 
odbočuje z hlavní silnice do Bělé pod Bezdězem za 
vsí do leva, na Valovice. Lemují jí třešně. V době 
pochodu byla zarostlá, dnes je již posekaná a proto 
Vám ji nabízíme jako dobrý typ na procházku.  

Eva Ulmanová
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oPravy a Údržba v obci

výměna oken 
a ZatePlení sálu v kulturním domě 
V průběhu měsíce května a června proběhla 
přestavba kulturního domu. Celoplošně pro-
sklená stěna byla nahrazena velkými okny, 
fasáda zateplena. Žlutá barva fasády s hnědými 
doplňky byla vhodně zvolena a našemu domu 
kultury sluší. I vnitřní prostory jsou světlé  a působí mnohem útulněji, kulturněji. Těšíme se, 

že Vás zde brzy přivítáme.    

obnova výsadby na náměstí
Dle plánu na obnovu zeleně na náměstí jsme 
vysázeli stromy s malou korunou podél silnice, 
vrby okolo plůtku, do prostoru parku dva okrasné 
stromy a mimo plán jsme na pařezy po břízách 
podél chodníku umístili velké květináče. Barevná 
výsadba v nich rozzářila náměstí. 

nová vrata u hasičárny
V měsíci dubnu byla vyměněna troje vrata  
u garáží hasičské zbrojnice. Stará dřevěná vrata 
byla nahrazena plechovými, tmavě hnědými. 

vjeZd do dvora obecního Úřadu
Rovněž v měsíci dubnu byl vybudován nový širší 
vjezd ze zámkové dlažby do dvora obecního 
úřadu. Nyní je možno do dvora vjíždět autem  
i z náměstí. 

informace Pro občany

informace o dotacích
Obec zažádala v letošním roce Středočeský kraj  
o tyto dotace: 
- z Fondu rozvoje obcí a měst na projekt „Zateplení 
jižní stěny tělocvičny“. Zastupitelstvo Středočeského 
kraje schválilo na svém zasedání 25.4. 2016 
poskytnutí této dotace ve výši 500.000,-Kč.
- z Fondu životního prostředí a zemědělství  
na projekt „Obnova a údržba zeleně v parku  
na náměstí v Katusicích“. Zastupitelstvo Středo-
českého kraje schválilo na svém zasedání 25.4. 2016 

poskytnutí této dotace ve výši 120.000,-Kč.
- z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS na projekt „Osobní ochranné prostředky“. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo  
na svém zasedání 25.4. 2016 poskytnutí této dotace 
ve výši 145.000,-Kč.
- z Fondu kultury a obnovy památek na projekt  
„Oprava křížku v obci Katusice, část Trnová“. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo  
na svém zasedání 25.4. 2016 poskytnutí této dotace 
ve výši 35.000,-Kč.
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dovolená Zravotních středisek
dětské zdravotní středisko mudr.langerová
Od 22.8. 2016 do 9.9. 2016

Gynekologická ambulance katusice
1.7. – 22.7. 2016.
Případné objednání termínu - telefon: 727 969 039.

obvodní lékař mudr.janitor
Dovolená od 31.8. 2016 do 14.9. 2016.
Ordinace bude uzavřena. Zastupuje MUDr. Andrea 
Hyblerová - Bezno - telefon: 326395303.

jíZdní řády 
o PráZdninách
Přichází doba prázdnin  
a dovolených. Odpo-
činek to znamená i pro 
některé autobusové 
linky a spoje. Na našich 

katusických linkách nepojedou po celé prázdniny 
spoje, které mají v záhlaví negativní značku [44]. 
Dvouměsíční letní prázdniny začínají už v pátek 
1. července. Omezení autobusové dopravy si 
vynutí i odstávka výroby ve Škoda Auto, ta je letos 
naplánována od 4. do 22. července, v této době 
nejedou spoje se značkami [33] a [44]. 

otevření víceÚčelového hřiště 
u Základní školy

Od pondělí 13.6. 2016 je 
pro veřejnost zpřístup-
něno nové víceúčelové 
hřiště u základní školy. 
Správcem hřiště je pan 
Josef Šťastný. Rezervaci 
hřiště provádějte 24 

hodin předem u správce. Vstupné pro děti a dorost je 
zdarma. Místní dospělí, sportovní kolektivy a zájmové 
organizace mají vstupné za 100,-Kč/1hodinu. 
Pronájem hřiště na celý den je 1000,-Kč.

katusická Pouť
Pouť v Katusicích se 
v letošním roce bude 
konat v neděli 14. srpna 
2016.

katusická 50

Příznivci cykloturistiky se sešli 4.6.2016 při XI. ročníku 
,,Katusické 50“. V 9:00 hod. odstartovalo od kulturního 
domu 38 účastníků a vydali se na 55km dlouhou trasu 
vedoucí silničním i čistě přírodním terénem, směrem 
na hrad Housku, Kokořínský důl, Mšeno, Kadlínskou 
rozhlednu a Bezno. Pěkné slunečné počasí všem 
umožnilo poznat další okolí Katusicka, zdolat některé 
nové a neprojeté cyklostezky, obzvláště ty vedoucí 
skalními útvary Kokořínska.  První finalisté dorazili do 
cíle kolem 12:00 hod. a společně očekávali příjezd 
ostatních cyklistů. Zakončení cyklozávodu pro- 
běhlo oceněním všech účastníků jako vždy origi- 
nální památeční pozorností, posezením s pocity 
pěkných zážitků ze závodu a plánováním další 
,,Katusické 50“.

Dětský Katusický výšlap odstartoval v 9:15 směrem 
na Březinku, Březovice, Pankrác, Bezdědice, Vísku  
a Sudoměř. Šest malých cyklozávodníků za dopro-
vodu rodičů úspěšně zdolalo 20km dlouhou trasu  
a všichni s úsměvem na tváři přijížděli po dvou 
hodinách jízdy do cíle. S oceněním za krásný 
sportovní výkon a slibem na další účasti se rozešli  
do svých domovů.

Jana Hybšová
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sPolečenská kronika

seZnam jubilantů

červenec
85 let Jan Folprecht

srpen
82 let Marie Humlová
85 let Jaroslava Zemanová
88 let Miluše Goldbachová
91 let Jozefína Kubínová

Září
70 let Marie Olšáková

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

Z našich řad odešli

duben
Václav Hodboď
Stanislav Hendrych

červen
Antonín Čajan
Václav Němeček
Marie Jírová

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

Blanka Hrnčířová

sdh katusice

Naše výjezdová jednotka uspořádala v sobotu 
16.4. taktické cvičení pro okolní sbory. Za podpory 
profesionálního sboru jsme měli možnost si vyzkoušet 
záchranu raněných ze zamořeného území, ošetření 
různých druhů poranění a práci na vodní hladině. 
Tato akce se setkala s kladným ohlasem od okolních 
sborů.
Družstvo složené z členů výjezdové jednotky se 
zúčastnilo 7.5. okrskové soutěže v Krásné Vsi a tam 
se umístilo na druhém místě. První místo nechali 
domácí Krásné Vsi, ale bylo to jen o jednu vteřinu. 
Naše jednotka se zúčastnila taktického cvičení 
na Vrchbělé v novém hotelu,  kde byl nahlášený 
únik plynu. Družstva 1+3 pod velením Jana Nika 
ml., provedlo průzkum a evakuaci osob z budovy 
hotelu.  Pomáhali jsme 25.5. při akci „Dětský den“, 
který připravily složky IZS v prostorách Motorlandu 
v Bělé pod Bezdězem. Zúčastnili jsme se také svou 
pomocnou rukou při pořádáni dětského dne 5.6.  
v Katusicích, kde jsme pro děti připravili lanovku  
za pomoci naší nové lezecké techniky, dráha měla  
30 m na délku a jezdilo se z výšky 4 metrů. Dále 
jsme tam měli shazování plechovek vodním proudem  

a kolegyni Kateřinu Černou s první pomocí a masko-
váním reálného poranění. Výjezdy k zásahům  
za čtvrtletí zatím 2.  Dále se zúčastníme v sobotu 
25.6. v Bukovně dne se záchranáři pro děti, kde jsme 
byli požádání místním sborem o ukázku jak techniky, 
tak zásahu na hořící automobil. Obecní úřad zajistil 
výměnu trojich starých rozpadlých vrat na garážích 
za krásné nové kovové, za což bych rád obci moc 
poděkoval. 

Tomáš Vilím
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mateřská škola

Dne 17. 05. 2016 se uskutečnil zápis do naší mateřské 
školy. Dostavilo se 19 zákonných zástupců se svým 
dítětem. Všichni splnili kritéria pro přijímání dětí  
do Mateřské školy Katusice, odevzdali včas vyplněnou 
přihlášku pro přijetí dítěte do mateřské školy a byli 
přijati.

Tento školní rok jsme se rozloučili s „Divadélkem 
Koloběžka“, které nám v březnu zahrálo pohádku  
„O Koblížkovi“, v měsíci květnu „Námořnickou 
pohádku“, a naladilo nás na nastávající prázdninový 
čas. 
Celodenní výlet do ZOO v Liberci se vydařil. Program 
s názvem „ Dobrodružství z poznání“ s doprovodným 
výkladem byl pro děti zajímavý, poutavý a v dětech 
zanechal plno zážitků, které zaznamenaly do krás-
ných obrázků.
Mimo pravidelných, důležitých denních činností nás 
čeká rozloučení s předškolními dětmi celodenním 
plněním úkolů v okolí Mšena a po slavnostní 
večeři, přespáním v mateřské škole. Následným 
vyhodnocením školáků paní starostkou, celým 
kolektivem a všemi kamarády se dětem uzavírá první 
životní etapa naplněna vzdělávací hrou, poznáním  
a začínajícími povinnostmi. 

Během prázdnin nás čeká další rekonstrukce 
dětských umýváren, toalet a školní vývařovny.
Přejeme všem rodičům, aby své volné dny prožili se 
svými dětmi klidně, radostně a ve zdraví.

Co je to? 
Černé zvíře vidím v díře:
u hlavy růžky, v rukou má nůžky,
hladký má kabátek a chodí nazpátek.

Němého tichý polapil, němý má penízky, rád by se 
vyplatil.

A stále platí:
Komu není rady, tomu není pomoci.
Trpělivost růže přináší.
Hlad je nejlepší kuchař.                   

Kolektiv Mateřské školy Katusice
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sortovní areál Zš katusice

Jarní dny jsme prožili v očekávání, kdy už to bude. 
Ptáte se co? 
Kdy proběhne dokončení stavby našeho sportovního 
areálu.
Na začátku jara vypadala školní zahrada takto.  
Od podzimu bylo k využívání připraveno víceúčelové 
hřiště a na zbourání čekala stará kůlna.

Práce na druhé etapě stavby byly započaty v březnu 
letošního roku. Práce začaly na stavbě atletické 
rovinky s doskočištěm a venkovní posilovny se 
šplhací sestavou. Po ukončení prací, které prováděla 
fi. Linhart, nastoupila na konci dubna fi. Collas, která 
upravila přístupové chodníky zámkovou dlažbou.

Cílem stavby je možnost poskytnout sportovní  
a kulturní vyžití celým rodinám.
K tomuto účelu byl naší školou získán sponzorský 
dar od Johnson Controls –1000 dolarů = 23.121,- Kč.     
Za pomoci rodičů (pracovníků Johnson Controls, 
pedagogického sboru a našich žáků) byla vybudo-
vána hrací plocha s venkovními hrami a naučná část 
– bylinková zahrádka, dále byly tyto finance využity 
na eko-koutek, ve kterém se návštěvníci učí třídit 
odpady. Další dobudování těchto částí je ještě před 
námi.
Kolaudace proběhla dne 27.5. a dne 5.6. došlo  

ke slavnostnímu přestřižení pásky, v barvách naší 
vlasti s nápisem „Sportovní areál ZŠ Katusice 
5.6. 2016“, paní starostkou Evou Ulmanovou  
a Mgr. Helenou Bajtlovou a otevření celého hřiště 
veřejnosti.
K využívání za dodržení ProvoZního řádu bylo 
dáno veřejnosti:
- víceúčelové hřiště – volejbal, košíková, házená,     
   minifotbal, nohejbal, tenis a další…
- atletická rovinka s doskočištěm
- venkovní posilovna se šplhací sestavou
- venkovní hry
- pískoviště a posezení

Provozní podmínky hřiště: 
správce pan Josef Šťastný, tel: 723185697
všední den 16 – 21 hod., víkendy a prázdniny 8 – 21 hod.
děti zdarma – za dohledu dospělé osoby
dorost 15 – 18 let zdarma 
místní dospělí a kolektivy – 100 korun / 1 hodina
Nutnost rezervace hřiště předem telefonicky.
Více viz. PROVOZNÍ ŘÁD – umístěn u hřiště  
a na www. obec-katusice.cz

Celkové náklady na stavbu sportovního areálu činí: 
2.261.205,- korun, které na stavbu uvolnila obec 
Katusice.
Základní škola Katusice děkuje obci Katusice  
za poskytnutí finančních prostředků na výstavbu 
celého areálu. Tento prostor je velmi potřebný jak pro 
výuku, tak pro volnočasové aktivity našich dětí.

Mgr. Helena Bajtlová
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V neděli 5.6. od 14 hodin jsme slavili Den dětí  
(po slavnostním otevření sportovního areálu).
K oslavě byly kromě dětí přizvány celé rodinné týmy, 
pro které bylo připraveno zážitkové odpoledne.
Celá akce započala nástupem rodinných týmů, 
kterých se sešlo 44. Rodinnými týmy byla nejméně 
tříčlenná družstva složená z dětí a alespoň jednoho 
dospělého (dětských účastníků jsme napočítali 78).
Pro rodinné týmy byly připraveny tři druhy disciplín 
v některých disciplínách radili a pomáhali rodiče 
dětem a v některých zase děti rodičům.

i. pohádkové: pohádkové trojice – najdi 3 obrázky 
z jedné pohádky, poznej pohádku – podle obrázku 
nebo veršovaného textu, najdi mravence v kupce 
sena a najdi Zlatovlásce perly, vylov zlatý prsten, 
najdi princeznu (prince) podle hlasu – dítě ukryté 
v krabici, rodiče hádají, namaluj pohádku.
Za splnění bylo každé dítě odměněno sladkým 
balíčkem.  

ii. sportovní        
Velké sportovní výkony podaly týmy v disciplínách: 
hod na cíl, kop na cíl, skákání panáka, skok do dálky, 
šplh a štafetový běh. 
U těchto disciplín se vždy třem členům týmu sčítali 
výkony a na závěr celého dětského dne jim byly při 
vyhlášení předány ceny.
iii. iZs – integrovaný záchranný systém
Stříkání vodou na plechovky, ošetření zraněného, 
zavolání pomoci – telefonní čísla, hasiči, policie, 
záchranka,
bezpečná cesta – orientace podle dopravních značek 
– koloběžky, odstrkovadla, přenos zraněného.

Po splnění těchto úkolů děti obdržely reflexní 
bezpečnostní přívěšek.
Za pomoc s organizací jednotlivých soutěžních 
stanovišť děkujeme bývalým žákům naší školy, našim 
hasičům a dobrovolníkům z řad veřejnosti

V době odpočinku mezi soutěžemi byl připraven 
doprovodný program: 
aerobic – pod vedením Ing. Lucie Novákové, dog 
dancing – Eliška Štencová, jízda na koni – p. Prchlá           
a přelanování – Tomáš Vilím, Ladislav Šálek.

Aby nikdo během podávání sportovních výkonů ne-
trpěl hladem, bylo připraveno manželi Červenými 
(pivovar Podkováň) občerstvení – děti měly občerst-
vení zdarma, dospělí za drobnou úplatu. Výtěžek byl 
celý věnován škole. Děkujeme.

Slavnostní ukončení celého dne proběhlo nástupem 
rodinných týmů a vyhlášením tří nejúspěšnějších 
rodin ve sportovních disciplínách.
Dále byly všechny rodinné týmy odměněny drobnou 
cenou a všechny děti bublifukem.
Dětský den i za krátké přepršky proběhl v přátelské 
atmosféře, za nejvyššího sportovního nasazení 
všech rodinných týmů.
Za skvělé výkony všem týmům děkujeme a těšíme se 
na další shledání.

Mgr. Helena Bajtlová

dětský den – sPortuje celá rodina
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jaro v naší škole
Jaro v naší škole jsme prožívali v radostném 
očekávání našeho sportovního areálu. Již od pod-
zimu se žáci ptali: „Kdy už budeme moci na hřiště“? 
A tak s příchodem prvních jarních paprsků jsme 
odzkoušeli víceúčelové hřiště. Po dostavbě zbytku 
celého sportovního areálu se hřiště využívá každý 
den. Trávíme zde výuku Tv, přestávky, polední klid  
i sportovní odpoledne.
Ostatní výuku doplnily různé akce.
Jako každý rok, tak i letos naši žáci pomohli okolní 
přírodě sběrem odpadků, poučili se ve výukovém 
programu „Tonda – třídění odpadů“ a sami si 
zprovoznili třídění odpadů na školním hřišti.
Předvést své znalosti v ošetření zraněných a záchra-
ně života vyjel kroužek „Zdravoťák“ na Okresní soutěž 
zdravotních hlídek.
Mladí myslivci navštívili „Okresní výstavu trofejí“, 
na které již tradičně proběhla výtvarná soutěž „Zvěř 
našich lesů“ – hodnoceny byly obrázky ve dvou 
kategoriích 
I. žáci 1. – 3. ročníku (3. místo Jan Hátle),      
II. žáci 4. – 5. ročníku (1. místo Miroslava Červená  
a Jaromír Šťástka, 3. místo Míša Hátlová) žáci z naší 
školy. Gratulujeme.

V rámci výuky jsme několikrát pozvali oblíbené 
zájezdové divadlo z Hradce Králové, samozřejmě 
jsme se věnovali 700. výročí Karla IV. a  dále finanční 
gramotnosti. 
V tomto školním roce jsme se také více zaměřili  
na dopravní výchovu. K tomuto účelu se nám podařilo 
obdržet grant od Škoda auto ve výši 43.500,- Kč. 
Z tohoto grantu budou nakoupeny koloběžky,  
na kterých bude probíhat výuka a poté budeme 
vyjíždět na výlety do okolí a dále přenosné dopravní 
značky.  

Základní škola

Michaela Hátlová, 3. místo - starší kategorie

Jan Hátle, 3. místo - mladší kategorie

Jaromír Šťástka, 1. místo - starší kategorie

Miroslava Červená, 1.místo - starší kategorie
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Překrásný jarní týden jsme strávili na Malé Skále – 
celý týden byl koncipován jako projektové vyučování 
se zaměřením na přírodu. Většinu času jsme s dětmi 
trávili venku, ale také jsme fandili našim hokejistům 
v proběhlém MS. 
Dne 25.5. pro nás a školy z okolí připravily složky IZS 
(Integrovaného záchranného systému) „Dětský den“ 
v prostorách Motorlendu Bělá p. Bezdězem.
Celá tato akce měla dětem přiblížit činnost záchran-
ných složek a velice se nám hodila do výuky. Tak jako 
loni, tak i letos měla u dětí velký úspěch a pořadatelům 
moc děkujeme.
Ve spolupráci s naším OÚ jsme doufám potěšili naše 
seniory krátkým vystoupením a uctili jsme památku 
padlých ve světových válkách položením věnců.
Velkou událostí bylo vystoupení pro „Federaci 
strojvůdců ČR“ v hotelu Ariston v Praze, k jejich 120. 
výročí.
Starší žáci připravili vystoupení zaměřené na dopravu 
a zvláště vlaky. Vystoupení mělo velký úspěch a děti 
byly odměněny úhradou celodenního výletu do Prahy 
– projížďka lodí, návštěva muzea.
Dětem děkujeme za snahu a Federaci strojvůdců  
za opravdu hodnotnou odměnu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem pracovnicím 
školy za dobrou a obětavou práci, často i nad rámec 
pracovních povinností a OÚ Katusice za výbornou 
spolupráci.
S přáním krásného léta, hodně zdraví a pohody  
za všechny pracovnice školy 

Mgr. Helena Bajtlová 

Fotografie našich dětí, ilustrující novinový článek o 120. výročí Federace strojvůdců 
ČR, s doprovodným textem:
Dvojice záběrů ze samého úvodu slavnostního setkání, jež bylo ve znamení  
vystoupení čtyř desítek dětí ze Základní školy Katusice na Mladoboleslavsku.  
Pásmo písniček a scének zaslouženě sklidilo obrovský potlesk.

inZerce

jana císařová, výroba dekorací Ze sena
Se senem pracuji již 12 let. 
Vyrábím různé dekorace, 
od drobností až po betlémy 
téměř životní velikosti. 
Ze sena lze vyrobit téměř 
cokoli dle přání zákazníka. 
Nejraději „motám“ zvířata, 
která se běžně chovají u nás 
v Čechách, například koně, 
kozy, osly, drůběž apod. 
Pořádám kurzy a dílny pro 
děti, téma se uspůsobí dle 
ročního období.

Kontakt: Jana Císařová, Trnová 27, 294 26 Skalsko
Telefon: 774 215 765
Email: trn.v@yandex.com

Fotografie mých prací je možno vidět na následující 
adrese: cisarova.rajce.idnes.cz

služby Péče o tělo
Potřebujete pedikúru nebo kosmetiku? 
jsme tu pro vás!!
Nám. Budovatelů 4, Katusice 294 25

Pedikúra mokrá
Pedikúra suchá medicinální
(vhodná pro diabetiky a paci-
enty s léky na ředění krve)
Léčba zarůstajících nehtů

Kontakt: Povolná Jitka tel. 737 386 703

Kosmetika
- čištění a ošetření pleti kosme-   
tikou Ryor
- čištění pleti ultrazvukovou 
špachtlí

Kontakt: Veronika Halousková tel. 775 951 721
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v září 2016.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

dětský koutek

vázanka

dopis

Honzík

obyvatel Říma

malá domácí šelma

malý dům

nebe

Najdi deset rozdílů a obrázek vymaluj.

tajenka
Bez klíče a víka schránka pokladní a přece je zlatý poklad v ní. Co je to?


