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číslo - 2. červen 2017

Jak se psalo o katusicích v roce 1861.
Dne 15. srpna v obci Katusice, jako každoročně, 
tak i letos, výroční slavnost založení chrámu Páně, 
slavně odbývaná. Skoro každému známo, jak to  
o podobných slavnostech bývá, že nejprve v chrámu 
Páně pobožnost, potom v každé domácnosti hostina 
a konečně v sále taneční zábava. Ale sdělím to něco 
o obci samé.
Jest ona jedna z nejpřednějších obcí v našem 
Boleslavském kraji, která nejen uznání, ale i veřejné 
pochvaly zasluhuje a jiným obcím ve mnohých věcech 

vzorem býti může. Že v Katusicích, dobrá, obci 
prospěšná přičinlivost panuje, o tom se přesvědčíme, 
jakkoli jen na pozemky Katusické vkročíme. Tu nás 
vedou ze všech stran náležitě vystavené, příkopy 
obehnané a ovocnými stromky osázené cesty až ke 
vsi samé. Taktéž spatříme i v dolinách, po stráních 
a pastvinách dobře ošetřované ovocné stromy. 
Vejdouce pak do vsi, uprostřed níž velké kaly  
a studně hojnost vody pro potřebu drží, máme před 
sebou utěšený pohled na řady pěkných domů, mezi 
nimiž se stromy zelenají na nový krásný chrám Páně  

Pohled na Katusice a kaly namalovaný Jar. Rážem v roce 1916.

stojíme na samém prahu prázdnin a ten nádherný čas nám zaplavuje hlavu kouzelnými představami 
odpočinku, dovolené, slunce a rozesmátých dětí. Než jsme se stačili rozkoukat, uplynuly tři měsíce a 
před námi leží zbrusu nové číslo katusického zpravodaje. snažili jsme se vám v něm přinést nejnovější 
informace o naší obci, o tom, co jsme společně prožili a co nás ještě čeká. Děkujeme všem našim 
přispivatelům za jejich krásné články a fotografie, díky nimž je tento zpravodaj tak pestrý. a pokud i 
vy máte chuť podělit se s ostatními o své zážitky, prosím učiňte to a pošlete nám svůj článek, aby i 
napříště bylo co číst.
Z celého srdce vám přejeme krásné a slunečné léto plné pohody a odpočinku, abyste měli do příštího 
léta z čeho čerpat.

katusickÝ ZpravoDaJ

Z katusické kroNiky
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v r. 1857 znova vystavený, na jehož zbudování občané 
nejvíc nákladu vedli. Hřbitov leží za vesnicí a blíže 
něho stromková školka. Byla umístěna vedle chalupy 
čp. 29, kde na obecním pozemku před chudobincem 
starým škola se pěstovala. 
Teprve, když se chudobinec rozšířil, školka zrušena  
a je z ní dvorek při chudobinci čp. 28.
Uprostřed vsi stojí škola, v níž se mimo jiné, 
k vyučování potřebné věci, nalézá také nová,  
od „Posla z Prahy“ schvalovaná zeměkoule.
Co by v žádné obci nemělo chyběti, totiž „stříkačka“ 
s nářadím k hašení, jest také v Katusicích k nalezení. 
A vstoupíme-li do hostince, můžeme tam mimo chutné 
občerstvení, také čísti několik našich časopisů. 
Krátce řečeno, v Katusicích je všecko tak zavedeno, 
jak to jen v náležitě zřízené obci býti může a má.  
O to již po více let pečují rozumní občané, mezi nimiž 
zvláště vyniká pan Jan Krouský, zvolený zemský 
poslanec, pro něhož Katusicům se již nejedné cti 
a vyznamenání dostalo. A co všechno Krouský 
pro obecné dobro vykonal, vyčísti tuto nemůžeme, 
toliko o tom zmínka zde budiš učiněna, že založil 
obecní knihovnu, aby se lid čtením vzdělávati mohl.  
Do knihovny té dal nedávno asi ½ třetího sta 
rozličných knih.

Výpis z kroniky 

 

liDové stavby v Naší obci.
Obec naše svým založením ukazuje na prastarý 
původ slovanský. Podkovitě postavené budovy 
zachovaly si dlouho svůj staročeský ráz. Všechny 
postaveny čelem do návsi, aby pěkně jeden okny  
na druhého viděl a věděl co se ve vsi děje. Teprve, 
když ohně způsobily zkázu, postaveny budovy statků 
na široko podél kalů, jak dnes stojí, z kamene a cihel 
a docela nové, moderní uspořádání místností se 
zavedlo.

Milý musil bývati pohled na naši dědinu, jejíž zhnědlé 
doškové střechy ze zelených zahrad do obdelníkové 
návsi přívětivě hleděly svými štíty a lomenicemi. 
Chalupy a domky bývaly dřevěné z větší části 
přízemní, statky stavěly se pod 1. patro. Podezdívka 
bývala kamenná, chránila obydlí před vlhkostí. Vše 
ostatní stěny, stropy, lomenice čili štíty, byly ze dřeva. 
Skuliny mezi trámy se vyplňovaly mazanicí, nebo se 
pobíjely latěmi. Střecha kryla se došky nebo šindelem 
a ta do dvora přečnívala, tvoříc „okap“ nad zápražím, 
které bývalo po denní lopotě milým odpočinkem, 
zvláště v létě a rejdištěm dětí hospodářových zvláště 
v době deště a nepohody. Zápraží bývalo z udupané 
hlíny, červinky, nebo vyloženo dlaždicemi, nad ním 
vznášela se pavlač s ozdobným bedněním, s pěkně 
profilovanými sloupky, jež dovedný tesař spojoval 
půlkruhovitými oblouky, napodobuje tak klenbu.  
Hlavním předmětem okrasy dřevěného obytného 
stavení byla a je lomenice, na níž se ukazovala nejen 

Ještě jednou ten samý pohled, ale z pozdější doby.

Havlova chalupa čp. 17.

Srub u Golbachovy chalupy čp. 35.

Pohled na Katusice z roku 1864. Vedle kostela vlevo rodný statek Jana Krouského, 
který v roce 1872 vyhořel a krátce na to nově byl zbudován.
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dovednost, ale měla učiniti na příchozí co nejlepší 
dojem a zároveň ukazovala i na bohatství celého 
statku a rodiny. Byla různě zdobena. Celá její plocha 
dělena trámci s římsovím a zoubkovanými listami, 
krajkami, na menší úměrné plochy a bedněna prkny 
buď kolmo nebo šikmo, rovnoběžně nebo paprskovitě 
přibitými.

V lomenici bývaly v horní části vyřezané otvory 
v podobě kalichu, srdíčka, hvězdy, ač-li tam nebyla 
okýnka. Aby tato ozdoba byla chráněna před 
nepohodou, přečnívaly okraje střechy přes lomenici 
a tvořily „okřídlí“. Šikmo seříznutý vrchol hřebene 
střechy přikrýval okrouhlý přístřešek, nazvaný 
„kabřinec“. Spodek kabřince byl zavřen „záklop“ a 
na něm obyčejně býval napsán letopočet, kdy se 
dům stavěl, kdo jej stavěl. Vrchol kabřince končil 
dřevěnou makovicí, nebo kovovou korouhvičkou. 
Každý statek býval uzavřen. Brána statku bývala 
dřevěná se šindelovou stříškou, měla vrata pro 
vozy a dvířka, kterými se vcházelo po zápraží a do 
světnice (do stavení). Častěji bývala brána zděná 
s malými vrátky a velkými vraty. S obytným stavením 
bývaly spojeny chlévy a stáje pod jedním krovem 
a vcházelo se do nich dveřmi ze zápraží. Mimo to 
býval přístup do chlévů i ze síně. Odtud vedly také 
(ze síně) schody na půdu, do komory, kde stávala 
moučnice a padacími dveřmi ze síně, se sestupovalo 
do sklepa, který býval pod světnicí nebo pod síní. 
Naproti vchodu ze zápraží, který se v létě uzavíral 
jen úzkou laťovou brankou, aby nemohla drůbež do 
stavení, vedly dvéře do kuchyně. Ze síně vcházelo se 
naproti do světnice, které měly 2 okna v čele do návsi 
a 1 nebo 2 vedly do dvora. Někdy u velké světnice 
býval přístřešek s 1 oknem do návsi v průčelí a tu pak 
stavení mělo čelo Trojanové. Dnes tu máme ještě se 
staročeským uspořádáním statek čp. 10, pak Havlovu 
chalupu čp.29, Hofmanovu čp.36, Krouskovu čp.37, 
ale naprosto čistou ani jednu.

Výpis z kroniky 21. 7. 1933

ZabetoNováNí obecNí stuDNice.
Zavedením vodovodu do obce stala se zbytečnou 
studnice vystavěná proti dvoru. Byla dobrodiním 
velikým naší obce, poskytovala dost vody našemu 
obyvatelstvu a v časech katastrofálních dlouhých 
suchých veder, i obyvatelstvu ze sousedních obcí 
(Líny, Valovice). Byla naší živitelkou a těžko pak 
jsme se s ní loučili, když měla býti zabetonována, 
aby sloužila pak jen pro svádění vody z kalů rourou, 
potrubím. Voda z kalů neměla a nemá valného 
odtoku, kaly byly stále plné. Aby tu byl odtok, obec 
položila potrubí do kalu přede dvorem od hladiny 
60cm pod vodu a zavedla ji do studně přes silnici, 
kam dnes voda přebytečná odtéká a ve studnici se 
ztrácí. V protokolu obecním ze dne 20.8.1928 je vše 
podrobně vypsáno.
Kámen ve veřejné dražbě 1. června prodán. Bourání 
si zaplatil vydražitel sám. Kovové části si obec 
vymínila pro sebe. Hmota kamenná prodala se až po 
první řadu štuk nad zemí. Zabetonování měl provésti 
pan Karel Kredba za obnos 1585 Kč. Pan stavitel 
nepřistoupil na nabídku obce, provedla se práce tu 
v režii obce a zabetonoval ji zedník Václav Grolmus 
z Katusic.
Na úpravu této zabetonované studny přispěla paní 
hraběnka Eleonora Šporcková obnosem 600 Kč dne 
26. května, poněvadž si vřele přála její odstranění 
z důvodu zdravotních. Studna stínila a zdivo domu 
bylo při té straně vlhké.

Výpis z kroniky rok 1928 

Podobný pohled na kostel a již nový statek Jana Krouského.

Šimonkův statek čp. 16 - s výměnkem.
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kulturNí a spoleČeNské akce

literárNí veČer k poctě básNíka Josefa 
brože
Ve čtvrtek 30. března 2017 v 17, 00 hodin jsme měli 
tu čest přivítat mezi námi básníka pana Josefa Brože, 
který přijal pozvání na literární večer věnovaný jeho 
tvorbě.

Z jeho umělecké dílny vzešly básně přímo věnované 
Katusicím a jejich okolí. 
Jsem ráda, že jste využili příležitosti a přišli jste se 
blíže seznámit s tvorbou pana Josefa Brože a s ním 
samotným.
Básník Josef Brož se narodil 27. ledna roku 1921  
ve Lhoticích u Mnichova Hradiště. Vystudoval 
prestižní reálné gymnázium v Turnově. Už tam začala 
jeho první vážná setkání s poezií. Po škole se z něj 
stal učitel a to takový, na kterého se nezapomíná. 
Třebaže byl kvůli svým názorům trnem v oku vlád-
noucí garnituře. Po celý život vedle svého povolání 
psal básně a vydával básnické sbírky. Těch má  
na kontě více než čtyřicet. A ve své práci neustává 
ani dnes. 
Největší celoživotní inspirací se Josefu Brožovi stala 
krajina. Nejen krajina Českého ráje, ale také příroda 
Podbezdězí a Podještědí. 
Básně začal publikovat jako patnáctiletý mladík, který 
svá díla neúnavně zasílal do řady různých časopisů. 
Při svém pobytu v Plzni, kde navštěvoval kurz pro 
budoucí učitele, se setkal s armádou generála 
Pattona a i tyto zážitky se odrazily v jeho tvorbě. 
Později vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity 
Karlovy.                    
Své žáky učil Josef Brož vždy v duchu humanismu  
a masarykovských ideálů.                              
Za minulého režimu býval sledován, bylo na něj 
donášeno a v roce 1958 se musel z politických 
důvodů s katedrou rozloučit. Ovšem ne nadlouho. 
Když přišla nabídka vrátit se na učitelský stupínek, 
kolektiv z Liazu, kde tehdy pracoval, se za něj 
zaručil, a tak mohl ve výuce mladých lidí pokračovat  
až do roku 1981, kdy odešel do penze.  
V letech totality nesměl publikovat.

Stále žije ve svých rodných Lhoticích a stále tvoří. 
Úžasné jsou nové básnické sbírky spojené s krásnými 
fotografiemi našeho kraje. 
Vyslechli jsme si úryvky z tvorby pana Josefa Brože. 
Zaposlouchali se do melodie veršů plných laskavosti,  
lidskosti a vřelé lásky k naší rodné zemi. 
Ukázky z tvorby pana Josefa Brože si pro nás 
připravila slečna Blanka Holoubková, moderátorka 
rádia Signál. Její příjemný hlas a profesionální  
přednes ocenili všichni přítomní, včetně autora básní. 
K přednesu básní jsem se s radostí přidala i já a Mgr. 
Blanka Holoubková. 
Celým večerem nás hrou na klávesy doprovázel  
Samuel Paľo, žák pátého ročníku naší základní školy 
v Katusicích. Jsme rádi, že se do kultury naší obce 
zapojují mladí lidé, ochotně a s nasazením. 
Pan Josef Brož přidal živé vypravování z jeho života 
a tvorby. Potěšil nás svou náklonností k naší obci  
a povzbudil svou vitalitou a životním postojem. 

Eva Ulmanová

katusické Náměstí
Josef Brož

V Katusicích mají mnoho hezkého,
náměstím chlubí se celému kraji.
Je na něm pomník Jana Krouského,
kterého v paměti uctívají.

Zachránil rukopis Máchova Máje,
v dobách zlých až hrůza. 
Císařův cenzor nepoznal jinotaje
v období nesvobody vládlo bezpráví a lůza.

Dnes katusické náměstí
vyzvání rolničkami dětských hlásků
a se čtyřlístkem pro štěstí
je tu čas pro radost, zpěv a lásku. 
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poseZeNí s DůchoDci

20. dubna 2017 se uskutečnilo posezení s našimi 
důchodci v kulturním domě. Děti z mateřské školy 
zatančily a zazpívaly a obdarovaly naše seniory 
drobnými dárky. Děti ze základní školy zahrály  
na flétny a zazpívaly. Tři břišní tanečnice svými 
ladnými pohyby okouzlily přítomné a sklidily 
zasloužený potlesk. Následovalo vystoupení Elišky 
Štencové s pejskem, fenkou Dianou, která předvedla 
dovednost v disciplíně Dogdancing (psí tanec). 
Eliška trénuje svoje pejsky již pátým rokem, sklízejí  
úspěchy na soutěžích, ale i obdiv diváků při 
vystoupeních, které ráda předvede nejen dětem, ale 
hlavně seniorúm v domovech důchodců. 

Našeho setkání se již po několikáté účastnili obyvatelé 
Domova Dolní Cetno a letos poprvé za námi přijeli 
z Domova Pod Skalami z Kurovodic.
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páleNí ČaroDěJNic
30. dubna jsme se, již jako obvykle, sešli v parku  
na návsi, abychom společně postavili májku, a oslavili 
příchod jara. 
Kořeny tohoto magického svátku bychom mohli hledat 
hluboko v naší pohanské minulosti, kdy se jednalo 
s největší pravděpodobností o oslavu plodnosti  
a nastávajícího jara, připadající na nejbližší úplněk 
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Ať už 
šlo o spálení, či utopení Morany, Mořeny či Smrtky, 
nebo o postavení májky, která nejspíše symbolizovala 
bohyni Vesnu, můžeme jejich pravý smysl dnes už 
jen odhadovat. 

První písemná zmínka o májce pochází ze soudních 
akt konzistoře pražské z roku 1422, kdy byl uznán 
sporný manželský slib. „Na otázku, jak si smluvili 
vespolek manželství s vyvolenou dívkou, snoubenec 
odpověděl, že nesl zelený strom, řečený máj. 
Markéta se ptala, komu patří máj. Odpověděl „Jedné 
krásné paně,“ Markéta řekla: „Přineseš-li mi podobný 
máj, učiním vše, co poručíš!“ Snoubenec sliboval 
po tomto vyzvání lásku a věrnost. Za několik dní 
přinesl Markétě máj a znovu opakoval a obnovil 
tím i manželský slib. Na základě postavení máje  
a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním 
soudem na hradě pražském a dne 23. června 1422 
byla slavena svatba.“

Jak je vidět, v XV. století bylo postavení máje děvčeti 
bráno jako právní závazek.
Myslím, že dnes bychom již u soudu neuspěli, 
ale jistou opatrnost při slibech pod májkou bych 
doporučovala.
Naši májku s radostí nazdobily děti, a jejich rodiče ji 
postavili. Potom jsme se vydali průvodem za Moranou 
k letišti, kde nás již čekala obrovská hromada klestí 
na podpal. V plamenech nakonec zkončila i Morana,  
a my jsme se těšili, že už konečně bude teplo. 
Bohužel, jen co zalezlo sluníčko, nám došlo, že na 
teplé večery si budeme muset ještě chvilku počkat, 
a tak se kruh kolem ohně pomalu zužoval, a kde 
kdo si hřál záda. Se skleničkou či buřtíkem v ruce 
jsme zasněně hleděli do plamenů a v skrytu duše 
jsme tušili, proč Filipojakubská či Valpružina noc byla 
pro naše předky tak magická. Na žádný otevřený 
poklad jsme sice nenarazili, ale pro děti byly mnohem 
cennější padáčky a patrony od vystřelených světlic, 
které hledaly po okolí. Za ty vděčily panu Cinklovi  
a hasičům, kteří je pro ně s radostí vystřelovali. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se o přípravu 
katusických čarodejnic zasloužili, a díky nimž to bylo 
tak fajn. 

Doufám, že se příští rok zase sejdeme v tak hojném 
počtu.

Marie Flodrmanová
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ve valovicích se oslavil příchoD Jara
Jako již tradičně se ve Valovicích v prostorách  
u nedávno vysvěceného křížku uskutečnilo pálení 
čarodějnic. 
Účast byla hojná, nenechali jsme se odradit ne zrovna 
moc přívětivým počasím. 
Netrpělivé přešlapování mnoha nedočkavých a natě-
šených dětí, které se těšily na veliký oheň, podpořilo 
hlavní topiče při podpalování připravené hromady 
dřeva ozdobené Čarodějnicí. Nejen dětičkám, které 
byly povětšinou v maskách čarodějnic a čarodějů, ale 
i nám dospělým, rozzářil oheň oči ve 20hod. 
Rozdělal se i malý opékací ohýnek, kde jsme si mohli 
opéct vuřty a příjemně prohodit pár přátelských slov 
se sousedy.

Už nyní se těšíme na příští rok. 
Za přípravu zázemí děkujeme panu Šínovi a obci 
Katusice
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obec valovice ožila ZimNím sportem
I když je léto v plném proudu, a teploměr se pohybuje 
kolem krásné třicítky (samozřejmě nad nulou), 
nemohli jsme odolat, zařadit článek o krásné akci, 
která se konala letos v zimě ve Valovicích. Doufáme, 
že nám mírné zpoždění prominete, a že vzpomínka 
na letošní zimu vás v těchto vedrech alespoň trochu 
osvěží.

První valovický biatlon, který se konal 12.2. 2017 
v kalstadioně, jak jsme pro tuto příležitost nazvali 
horní kal obce, přilákal velký počet soutěžících  
i přihlížejících diváků.

Závodníci a dvě odvážné závodnice obdrželi 
startovní čísla, kterých se rozdalo 15 a začali se 
v povětšinou krásném, až historickém oblečení a vý-
bavě shromažďovat na startovní čáře.  

Vysíláni byli na start po dvou minutách. Před sebou 
měli tři cca 1 km dlouhé okruhy a tři střelecké položky, 
2x ve stoje a 1x v leže. Střelba byla ze vzduchové 
pušky na pět padacích terčů ze šesti možných střel. 
Při nezasáhnutí cíle, byly připočítány trestné vteřiny.

Diváci, kteří závodníky mocně povzbuzovali svým 
potleskem a hlasivkami se během závodu měli 
možnost občerstvit teplými i studenými nápoji, tak  
i zakousnout vlastnoručně opečený vuřt. 

Děkujeme zúčastněným i divákům a všem dobro-
volníkům, kteří pomáhali s přípravou a dohlíželi  
na chod závodu. V neposlední řadě sponzorům, kteří 
se postarali o ocenění všech soutěžících.
Teď se jen stačí těšit na příští ročník a doufat v přízeň 
počasí.

Za pořadatele - Pavel Svoboda
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pochoD - 20. květNa - sobota

Již devátý pochod pod názvem „Poznávej svou obec“ 
jsme věnovali přírodě a mašinkám. V devět hodin jsme 
se sešli u obchodu COOP v Katusicích a vyšli jsme 
směr Dolce. Prošli jsme kolem studánky, údolím pod  
Hrádek. Zde pod skálou nám již hasiči Pepa Novák 
a Honza Malhous rozdělali oheň a přivezli za námi 
občerstvení. A než se pořádně rozhoří oheň jdeme 
vystoupat na Hrádek. Pomáháme malým dětem  
v příkrém stoupání do stráně, ale nutno podotknout, 
že pomoc by se hodila i jiným, no prostě už to tak 
nejde, ale hrdinně stoupáme vzhůru. Nacházíme zde 
zbytky skalního opevnění a připomínáme si literární 
tvorbu Karla Sellnera, v které se několikrát zmiňuje  
o místním hradišti. Po sestupu do údolí jdeme opékat 
vuřty, a ty opravdu chutnaly. Dále pokračujeme směr 
koupaliště pod Skalskem. Tady na cestě nacházíme 
malého kolouška, ještě se neudrží na nohách. Snad 
se máma srna polekala a nechala ho na cestě. Mladý 
myslivec Václav Pekař ho opatrně pomocí ulomených 
větví přesouvá do trávy do bezpečí. Potichu se 
vzdalujeme a doufáme, že ho matka najde. 

Po silnici přicházíme na sudoměřské nádraží. Jsem 
tu poprvé a jsem velice mile překvapena. Malé 
železniční muzeum je plné historických předmětů 
vztahujících se k provozu železnice. Uniformy, 
jízdenky, cedule, dokumenty, to vše tak příjemně 
uspořádáno, že Vás to na okamžik vtáhne do časů 
minulých. I venkovní expozice Vás zaujme, včetně 
drezíny, kterou pochopitelně vyzkoušely všechny 
děti. Děkujeme panu majiteli za příjemnou prohlídku 
a opouštíme pěkně upravené nádraží přes koleje  
a dále strání stoupáme do Skalska.  
Tuto cestu zná málokdo z nás. Cesta je příjemná, 
počasí nám přeje, v lese to voní a kvete. 

Přicházíme do vsi a zanedlouho jsme ve dvoře 
selského stavení u pana MUDr. Petra Vidnera.
Ocitli jsme se v soukromé zahradní železnici po které 
jezdí malá parní lokomotiva s vagonky. 220m dlouhý 
okruh vede i po železničním mostě přes vodní nádrž. 
Mašinka je úžasný exponát, jak dokázal pan Vidner 
všechny ty malé součástky vyrobit? Děti se střídají 
v jízdě po železnici, dospělí prohlíží muzeum parních 
strojů a nakonec se všichni sejdeme na posezení 
s občerstvením. Také jsem si jízdu vyzkoušela a musím 
říct, že to byl úžasný zážitek, nejen co se zrakových 
vjemů týče, upravená kvetoucí zahrada, tunel, most, 
ale i co se celkového pocitu týká, zvuk lokomotivy, 
kolejí, přejezd přes most, vše jak opravdové. 

Ani se nám z tohoto příjemného prostředí nechce 
odcházet, ale je čas vykročit k domovu. Bývalí žáci 
skalské školy nás vedou zkratkou přes Skalsko, nikdy 
jsem tudy nešla. Vycházíme na cestě u skalského 
mlýna. Do Katusic se vracíme přes Spikaly. Účast na 
pochodu byla pěkná a už se těšíme na příští jubilejní 
10. ročník.

Dolů z Hrádku to šlo hůř, ale děti na to vyzrály, rovnou se kutálely.

Na Skalsku u pana Vidnera.
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cyklistickÝ vÝšlap

V sobotu 3.6. 2017 proběhl 12. ročník Katusického 
cyklistického výšlapu. Trať pro dospělé měřila 56 
km a vedla po zpevněných komunikacích i v terénu 
v okolí Zvířetic, Bělé p/B. a Bezdězu. Trať pro děti 
měřila 30 km a vedla do areálu Vrchbělá, kde mohly 
děti zhlédnout místní minizoo. Výšlapu se účastnilo 
55 dospělých a 5 dětí s doprovodem. Na trati 
proběhly dva defekty, kdy jeden byl odstraněn na trati 
a bohužel jeden účastník dojel do cíle v automobilu 
i se svým porouchaným strojem. Po ukončení byl 
každý přivítán bouřlivým aplausem a věcnou cenou. 
Počasí nám přálo a dle reakcí zúčastněných se akce 
vydařila. Tak zase příští rok na nějakou jinou trasu.

Tolik k závodu hlavní organizátor předseda TJ 
SOKOL Katusice pan Václav Hybš a nám jenom 
zbývá za obecní úřad poděkovat jemu a dalším 
členům organizačního týmu za skvělý závod pro naše 
občany, kterého se účastní stále více příznivců. 
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DětskÝ DeN v katusicích
V sobotu 27. 5. 2017 se na fotbalovém hřišti od 13.00 
hodin uskutečnil DĚTSKÝ DEN. Tentokrát si ho vzal 
na starost SOKOL KATUSICE. Sportovce a hlavně 
mladé fotbalisty musíme moc pochválit za vzorně 
připravené sportovní disciplíny a různá stanoviště pro 
děti. Děti musely prokázat nejen sportovního ducha, 
ale i důvtip, mrštnost a přesnost mušky. Největší oblibě 
se těšila střelba ze vzduchovky, u které se fronta 

stále jen zvětšovala. Osvěžení v podobě nanuku tedy 
přivítal snad každý. Všechny děti si odnesly mnoho 
cen i diplom za účast. K posilnění se nabízel buřt 
upečený na grilu a limonáda. Rodiče zde společně 
poseděli a přihlíželi soutěživosti svých potomků. 
Počasí nám přálo a odcházeli jsme s pocitem krásně 
prožitého odpoledne.

DětskÝ DeN v trNové
Dětský den a zároveň kácení máje se konalo v sobotu 
3.6. 2017 na návsi v Trnové. Proběhl zde turnaj ve 
stolním tenise, ve střelbě ze vzduchovky a spousta 
dalších disciplín pro děti i dospělé. V průběhu akce 

se zde vystřídalo neuvěřitelných cca 50 lidí nejen 
usedlíků, chalupářů, ale i jejich vnoučátek s rodiči. 
Příjemné vesnické setkání u grilu a pivka se protáhlo 
až do noci.
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iNformace pro obČaNy

NeDáveJte pNeumatiky 
Do velkoobJemovÝch 
koNteJNerů.
Při jarní likvidaci velkoobje-
mového odpadu z našich obcí 
nebyl přijat svozové firmě na 
skládku kontejner z Trnové. 

Důvodem byl odpad v kontejneru, který sem nepatří. 
Bylo to osm pneumatik, na které se vztahuje tzv. 
povinnost zpětného odběru. Obec likvidaci pneumatik 
nehradí, každý si musí pneumatiky likvidovat 
osobně.

Od 1.1. 2014 vznikla nová legislativní povinnost 
pro všechny fyzické i právnické osoby uvádějící  
na trh v ČR pneumatiky, dle které musí zajistit zpětný 
odběr pneumatik. Z čehož plyne, že kde pneumatiky 
nakoupíte, zde můžete i staré likvidovat. Máte-li doma 
pneumatiky starší, máte možnost likvidovat například 
u firmy Ráček a Ráček s.r.o. Ptácká 123, Mladá 
Boleslav (35,-- Kč/1 autopneu.), nebo ve sběrném 
dvoře firmy Compag v Mladé Boleslavi a v Bělé pod 
Bezdězem. 

NeDělNí iDylka 
Tak jsem domyla nádobí a teď 
si pustím pohádku v rádiu, 
nebo si půjdeme sednout ven 
na kafíčko s rodinou a pěkně 
si popovídáme. Je nedělní 

odpoledne a k tomu ta pohoda patří. Za celý týden  
bylo spěchu a ruchu dost, tak teď následuje odpočinek. 
Koukám u sousedů dali po obědě děti spát a také 
odpočívají na terase. Z druhé strany je u sousedů 
úplný klid, však již to jsou starší lidé a tak si po obědě 
dávají šlofíčka.  
Zasedli jsme ke kafíčku a jak že se to vnoučátkům 
dařilo ve škole? Povídejte. Neslyším… Náš roz-
hovor přehlušil zvuk motoru travní sekačky. A o kus 
dál asi nemají na čem uvařit večeři, že zrovna teď 
musí pustit cirkulárku a řezat dříví. 
Z jedné strany sousedé zavírají okna, z druhé se 
rozpláčou děti. A je po nedělní idylce. 
Ale musíme být objektivní, někdy to opravdu jinak 
nejde. Může se stát, že jsme přes týden pracovně 
mimo domov, nebo přijedeme na chalupu jen  
na neděli. Pak nám nic jiného nezbývá. 

Jsou mezi námi ale tací, kteří mají možnost práce 
vykonat v týdnu, ale nechají si je na neděli.  
Pro ně přidávám Oznámení, které jsme zveřejnili již 
před několika lety a které je stále na titulní stránce 
našich webových stránek:

Na základě připomínek našich občanů vás 
žádáme o omezení nedělních prací rušících svým 
nadměrným hlukem sousedy (sekání trávy, řezání 
dříví, atd.). Zastupitelstvo obce zvažuje možnost 
vydat obecně závaznou vyhlášku upravující 
tento režim. pak by obyvatelé nedodržující tuto 
vyhlášku mohli být pokutováni. mnoho občanů  
i bez vyhlášky dodržuje nedělní klid, a navíc klid 
přispívá ke zlepšení duševního zdraví všech. 
chápeme, že se vyskytnou situace, kdy nám 
zbývá na tyto práce pouze neděle, pak volte 
dopolední hodiny. Doufáme, že se obejdeme bez 
dalšího právního předpisu a že se k sobě budeme 
chovat ohleduplně. 

DovoleNá ZDravotNích střeDisek

obvodní lékař muDr.Janitor
Dovolená od 27.7. 2017 do 11.8. 2017.
Zastupuje MUDr. Andrea Hyblerová – Bezno – 
telefon: 326 395 303

Gynekologická ambulance katusice
Dovolená 24.7. 2017 – 20.8. 2017.
Případné objednání termínu – telefon: 727 969 039. 

Dětské zdravotní středisko muDr. langerová
Od 17.7. 2017 do 4.8. 2017
Zastupuje MUDr. Kopřiva - Mladá Boleslav Máchova 
ulice - v dopoledních hodinách telefon: 326 322 292

katusická pouť

Pouť v Katusicích se v letošním roce bude konat  
v neděli 13. srpna 2017
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spoleČeNská kroNika

seZNam JubilaNtů
Červenec
70 let  Lubomír Grundman
           Anna Nováková   

srpen
70 let  Ladislav Jánošik
80 let  Helena Chovanová
83 let  Marie Humlová
86 let  Jaroslava Zemanová
92 let  Jozefína Kubínová

Září
75 let  Blanka Kudláková

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

opravy a úDržba v obci 

úkliD Dvora obecNího úřaDu.
Za stodolou obecního úřadu zaměstnanci obce 
vyřezali náletové keře, které spálili na Čarodějnicích  
a za pomocí firmy StOP vytrhali pařezy a provedli 
terénní úpravy. Vzhled dvora se značně vylepšil  
a vznikla čistá manipulační plocha. 

NovÝ Nábytek 
V kancelářích obecního úřadu byl v měsíci květnu  
a červnu vyměněn nábytek. Nové psací stoly  
a registrační skříně jsme zvolili ve světlejším odstínu,  
aby ladily se stávajícím pevně zabudovaným  
vybavením. 

kapliČka v Doubravici
V červnu byla dokončena oprava interiéru kapličky 
v Doubravici. Stěny byly vyštukovány a vybíleny, 
byla položena nová podlaha a zabudovány nové 
vchodové dveře. 

oprava fasáDy obecNího úřaDu a vÝměNa 
otopNé soustavy
Obecní úřad připravuje projekt na výměnu otopných 
těles včetně rozvodů a nového způsobu vytápění 
v budově obecního úřadu. Příští topnou sezónu 
by měla budovu vytápět tepelná čerpadla. Dále 
připravujeme projekt na opravu fasády včetně 
zateplení. 
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mateřská škola
K zápisu do naší mateřské školy přišlo dvacet dětí se 
svými zákonnými zástupci a přijato bylo dětí třináct, 
do naplněnosti školní kapacity.

Hezké počasí nám umožnilo záhy více pracovat  
na školní zahradě tak, aby nabízela prostor 
k poznávání a hrám. Děti se s chutí sobě vlastní pustily 
do navážení hlíny do připravených dřevěných truhlíků, 
aby si samy vyzkoušely jakou práci a starost má 
zahradník, než vypěstuje zeleninu na své zahrádce. 
Děti si zasázely brambory, jahody, kedlubny, okrasné 
dýně i meloun, zasely mrkev, ředkvičku, fazole  
i hrách. Do menších truhlíků zasadily bylinky. Vytvořily 
si tak svou zahrádku, o kterou se musí starat samy. 
Vytvořily a ozdobily dvě studánky. Do jedné jim 
přitéká za deště voda z okapových svodů, ve druhé 
je voda pitná, aby mohly zalévat svými konývkami, 
když je potřeba. Postupně je zahrada doplňována 
dřevěnými i přírodními hracími prvky. Celý kolektiv 
si zahrál také na zahradníky, vyčistil a osázel pod 
dohledem Ing. Horové květinový kout před vstupem 
do mateřské školy. Na školní výlet jsme se vypravili 
do hradu a zámku „Staré Hrady“, kde děti prošly  
a shlédly hradní půdu a dračí komnaty. Dopadlo to 
dobře, drak si nikoho u sebe nenechal a všechny 
pustil zpátky domů. Všechny děti si asi zapamatovaly 
spoustu dobrých rad z akce, pořádané Policií ČR  
a složkami IZS v Bělé pod Bezdězem. Rovněž tak 
prokázaly svou statečnost a znalosti o ptácích při 
ukázce výcviku ptactva na školní zahradě.
Své rodiče děti potěšily vystoupením na školní aka- 

demii, předškoláci prokáží svou statečnost plněním 
úkolů při posledním celodenním výletě, zakončeném 
slavnostní večeří a přespáním v mateřské škole. 
Přejeme všem rodičům mnoho radosti a prožitých 
chvil se svými dětmi v nastávajícím prázdninovém 
čase. Děkujeme všem rodičům za dobrou vzájemnou 
komunikaci, která pomáhá pochopit dušičku jejich 
dětí, kteří své rodiče mají moc rády.

léto
Naše školka už šla spát, teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny. Budu sbírat maliny!
Už se těším na dědu, zítra za ním pojedu!
Překvapíme babičku, už zavážu tkaničku!
Koukej na mě, babičko, vyrostl jsem maličko!
Babička už buchty peče, ať nám léto neuteče!
Navštívíme koupaliště, na hrad půjdem zase příště.
K dědovi já jezdím rád, je to velký kamarád.

Hezké prázdniny vám všem přeje kolektiv Mateřské 
školy Katusice.
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ZáklaDNí škola
Jaro v Naší škole 

Období od března do června jsme si zpříjemnili 
různými akcemi. 
V tomto období jsme pro žáky připravili, jak akce 
naučné, které jsou součástí výuky: Hlavolamy – pro 
rozvoj logického myšlení, navštívily nás sklářky, které 
předvedly výrobu skleněných figurek, program Život 
s bílou holí, Den země, Dopravní hřiště, Dětský den 
IZS v Bělé pod Bezdězem, Pangea – celosvětová 
matematická soutěž a dále akce odpočinkové pro 
širokou veřejnost – Jarní dílnu, koncert S hudbou 
v duši, Masopust, Vynášení Moreny, Jóga pro děti  
a rodiče, Metodické posezení - jak doma učit žáka  
1. ročníku, Den otevřených dveří.
Ve spolupráci s OÚ Katusice – to bylo vystoupení 
pro důchodce a pokládání věnců u příležitosti výročí 
osvobození.

Letos byla naše škola zařazena do výběrového šetření 
České školní inspekce a naši žáci pátého ročníku 
skládali testy z Českého jazyka, Anglického jazyka a 
Člověk a svět práce. V tomto testování dopadla naše 
škola velmi dobře a v celorepublikovém průměru 
jsme dopadli nadprůměrně. Naše škola je vyznačena 
levým sloupcem. 

Naši Mladí myslivci si své znalosti rozšířili na „Výstavě 
trofejí“ v Mladé Boleslavi. Součástí výstavy byl již 
5. ročník výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ 
„ Zvěř našich lesů“. Letošního ročníku se účastnilo 
5 škol s celkovým počtem 100 obrázků. Do finále 
na „Výstavu trofejí“ postoupilo 50 obrázků ve dvou 
kategoriích, ze kterých návštěvníci výstavy vybírali ty 
nejzdařilejší. 

V soutěži Zlatá srnčí trofej ukázali myslivečci znalosti 
našim kamarádům myslivcům z MS Hrádek Katusice, 
kteří jejich znalosti zhodnotili a z 28 zúčastněných 
dětí vybrali vždy tři vítěze v každé kategorii.
Absolutními vítězi v každé kategorii se stali: I. 
kategorie – žáci druhého ročníku: Anna Maršálková,            
II. kategorie – žáci 3. ročníku: Lenka Hodboďová a 
Vojtěch Formánek a ve III. kategorii – žáci 5. ročníku: 
Stanislav Bajtl. 

S přáním krásného léta za všechny pracovnice 
školy

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

Neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DětskÝ koutek

taJeNka
Poslední vyučovací hodinu povídá paní učitelka: „Kdo první odpoví na moji otázku, může jít domů.“
Pepíček zakokrhá.
„Kdo to byl?“
Pepíček odpoví: „Já, (TAJENKA)!“

Hurvínkova kamarádka
Silný provaz
Velká moucha, která klade vajíčka do masa
Kdo lže
Nejmenší prst na ruce
Třpyt
Medvědí mládě
Řeka, do které se vlévá Vltava
Obrazovka u počítače
Anglický šlechtic
Mručivý zvuk

vymaluJ obráZek


