
- 1 -

číslo - 2. červen 2019
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři, s nástupem léta, prázdnin a dovolených se nám podařilo dokončit další číslo Katusického 
zpravodaje. Přestože nádherné počasí láká k pobytu v přírodě, doufáme, že si najdete chvilku a třeba 
při dobré kávě, si jej prolistujete a přečtete. Snažili jsme se shrnout alespoň to nejdůležitější, co se 
v naší obci událo, a dát vám vědět, co nás ještě čeká. Snad jsme na nic podstatného nezapomněli,  
a pokud ano, rádi to napravíme v příštím čísle. 

O NáVšTěVě LObečSKéhO PIVOVARU A O hOSPůDCe NA VALOVICíCh

Píši Vám různé články do Katusického zpravodaje  
o Katusicích, historii, památkách, jak se dříve žilo, jak 
se lidé bavili a o dalších zajímavostech. I dnes se 
různé akce konají, které organizuje obecní úřad. Je 
to velice prospěšné, jak také ukázala poslední ná-
vštěva a prohlídka pivovaru v Lobči, který má logo 
„tradice, nadšení, kvalita“. To plně vystihuje jeho 
současnou realitu. Sešlo se nás asi 30 účastníků  
a byli jsme překvapeni, jak skupina nadšenců dává  
a dala pivovar do provozu a současně vaří pivo, které 
jsme mohli i degustovat. Rovněž jídlo, které se zde 
podává a mohli jsme si ho objednat, je dobrým do-
plňkem prohlídky s občerstvením. Mnozí jsme znali 
to, co dokazují fotografie, jaký stav této nemovitosti 
byl, a dnes to poskytuje obraz, který ukazujeme i za-
hraničním návštěvníkům, protože lobečský pivovar 
je prezentován od roku 2009 jako kulturní památka  
a stal se součástí Evropských stezek průmyslového  

dědictví. Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru 
byli odměněni prestižní památkářskou cenou Patri-
monium pro futuro a projekt byl za ČR nominován  
na udělení přední evropské ceny za architekturu 
Mies van der Rohe Award 2017. Vedoucím a sou-
časně majitelem je architekt Pavel Prouza, který je 
výborným organizátorem a patří mu dík za současný 
stav této historické památky.

Pivovar před rekonstrukcí.

Současný vzhled lobečského pivovaru.
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Při návštěvě jsem si uvědomil, že v minulosti, před 
80-100 lety, jsme s lobečským pivovarem spolupra-
covali tím, že jsme od něho odebírali pivo a také s pi-
vovarem Podkováň. Na Valovicích jsme měli malou 
hospůdku a hospodářství. Bylo zde jen 25 čísel po-
pisných, ale velké obsazení lidí bylo „Ve dvoře“, který 
byl dříve důležitou tvrzí, na křižovatce cest z Prahy 
a Mělníka do Žitavy a Drážďan a říkalo se jí „ces-
ta Záhošťská“. V sudoměřské kronice se dočteme,  
že v roce 1880 bylo v Sudoměři 225 obyvatel a na 
Valovicích 209 obyvatel, poměrně malý rozdíl mezi 
obcí Sudoměř a osadou Valovice kam „Dvůr“ vždy 
patřil. Většina lidí ze Dvora chodila k nám do hos-
pody na pivo, nebo malou svačinku. Vím, že jsme 
prodávali housky, salám a křupavé párky s křenem 
(ty mi nejvíce chutnaly). Pro děti se prodávaly různé 
oplatky a perníčky. Pivo, na to tatínek velmi dbal, mu-
selo být vychlazené a bez zápachu. Vždy jednou týd-
ně jsme vyplachovali cínové trubky vařící vodou a já 
měl na starosti, aby pivo bylo přiměřeně chladné a to  
i v letním období. Nebylo žádné chladící zařízení  
a tak jsme v zimě ledovali, vysekávali led, který jsme 
vozili do vybudované lednice, která byla v zahra-
dě. Byl to zapuštěný domek 4-5m dlouhý a 1,20m 
hluboký krytý taškami. Postranní stěny byly z prken 
vysypané pilinami, aby to v létě lépe izolovalo. Led 
musel vydržet do října. Já jsem během části roku led 
vyměňoval a přiměřeně prosolil, aby led vydržel co 
nejdéle. Když jsem to přehnal a led více osolil, že 
zamrzl, dostal jsem vynadáno za čekání, než začalo 
pivo znovu téct. Hosty obsluhovala celá rodina včet-
ně babičky. Tatínek nás učil, abychom točili pivo po 
skle a na závěr udělali pěknou čepici z pěny. Pivo 
lidem chutnalo, nešetřili chválou a do hospody rádi 
chodili.

Posezení bylo ve velké kuchyni, kde se vešlo 12-14 
lidí. Vedle byl kvelb, kde byla stáčecí stolice, kom-
presor a zařízení na chlazení a stáčení piva do lahví. 
Pivo se stáčelo ze sudů, to jsme používali i u lobeč-
ského piva. Když bylo více lidí, používal se sál, kam 
se jich vešlo 30-40. Když hasiči jedenkrát za rok po-

řádali ples, tak se vyklidila i velká ložnice, kde se při-
pravilo sezení pro dalších 30 lidí. Na plesy přicházelo 
asi 120 občanů.
Na sále vlevo byla velké pec, kde jsme každý týden 
pekli chléb a podplamenice, které k pivu velmi chut-
naly. Podplamenice, byly vdolečky posypané hru-
bou solí a kmínem. Byly hluboce rýhované, aby se 
daly dobře opéct. Chléb byl žitný, se silnou kůrkou a 
velmi chutný. Při zábavách se na pec dala dřevěná 
podlážka a seděla tam hudba (4-6 muzikantů). Vět-
šinou u nás hrál pan Mulač z Čejetic, nebo pan Rou-
sek z Plužné. K ránu byla taková nálada, že hudba 
pana Mulače tancovala na peci. Podlážka se uvolnila  
a klenba pece to nevydržela a muzikanti se propadli 
do pece. Zábava pokračovala dále až do rána. Mu-
zikanti po krátkém odpočinku šli po vesnici na snída-
ni, kam byli pozváni. Všude zahráli, ale taky přikrmili 
opičku nějakým životabudičem a zábava pokračova-
la dále. 
Protože u nás bylo dobré prostředí a občerstvení 
včetně piva, chodila k nám vždy v sobotu večer sku-
pina lidí z okolí (převážně řemeslníci), kteří tam hráli 
karty, většinou „Ferbla“ ale i „Mariáš“. Občané na Va-
lovicích žili spokojeně jako velká rodina. Budovali svá 
hospodářství a dovedli se i bavit. Akce se prováděly 
v hospodě. Říkávalo se „když se chceš něco dozvě-
dět, dojdi do hospody“. Byly i smutné zprávy, že padl 
v Itálii na Pijavě syn pana Brandla.
Každou neděli odpoledne přicházeli valováci do hos-
pody a chlapi hráli Mariáš pauzírovaný, protože hráčů 
bylo vždy více. Přeborníkem v Mariáši byl pan Bajtl. 
Na Valovicích byla cihelna nahoře ve vesnici, kde byl 
kal. Dole pod vsí byla fořtovna v čp. 14 což byl ma-
jetek hraběte Valdštejna. Problém na Valovicích byla 
pitná voda. Chodilo se pro ni jednak k Valovskému 
prameni, ke Skalsku, nebo do Rousova k Březince. 
Proto se v hospodě prodávala i sodovka a některé 
minerálky. Nechci rozebírat smysl dvou rozhodujících 
etap, jaký měli vliv na chod hospůdky, a to především 
rok 1926-1928, kdy byl vybudován vodovod a přesta-
lo se chodit do studánek pro pitnou vodu a rok 1924-
25, kdy byla zavedena elektřina. Jistě to byla značná 
pomoc a ulehčení práce. Dobře se spolupracovalo  
i s nájemníky Dvora a posledním panem Šimonkem. 
Bylo zajišťováno posezení pro myslivce po honech  
a na posledních lečích. V hospůdce jsme měli gramo-
fon s velkou troubou a mnoho desek. Také se poslou-
chaly různé programy v rádiu. Dávali se dohromady i 
různí samoukové na nástroje jako housle, harmonika, 
heligonka, kteří hráli sousedům pro radost. V hospo-
dě byla i jedna místnost na nouzové přespání. Vyu-
žívali ji zajímaví lidé, kteří k nám přicházeli. Flašine-
tář Matěj Matějíček, který často hrával hostům, nebo 
Šébl, krejčí a velký houbař, který spravoval a šil nové 
šaty pro místní. Tak se žilo, pracovalo a lidé se bavili 
na malé vesničce Valovice v minulosti.

Václav Kuntoš
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KULTURNí A SPOLečeNSKé AKCe

SeTKáNí SeNIORů 
Ve čtvrtek 4.dubna 2019 pořádala obec pro naše 
seniory hudebně zábavný pořad Bylo-nebylo s Jiřím 
Helekalem. Akce začínala v 16 hodin na sále v kultur-
ním domě, kde se naši senioři sešli v hojném počtu. 
Svou návštěvou nás potěšili také obyvatelé domova 
Dolní Cetno a domova Pod Skalami z Kurovodic.

Na uvítanou byla pro každého připravena květina, 
drobný dárek vyrobený dětmi ze základní školy,   

zákusky a káva. Jiří Helekal svým vystoupením vy-
kouzlil nejeden úsměv na tváři. Zpíval známé písně, 
a program prokládal hrou na housle a vtipnými his-
torkami ze života. Lidé si s panem Helekalem společ-
ně zazpívali a dokonce i zatančili. Společná večeře 
ukončila příjemně prožité odpoledne. Myslíme, že se 
naši občané dobře pobavili, nejen připraveným pro-
gramem, ale i tím, že se viděli a mohli si popovídat se 
svými známými a přáteli.

čARODěJNICe V úterý 30. dubna jsme se v podvečer sešli na dět-
ském hřišti v parku, kde byla připravena májka, kte-
rou si děti ozdobily a tátové postavili. Poté se vydal 
průvod v čele se slaměnou čarodějnicí na sportovní 
hřiště.

Po několik let se čarodějnice pálily na polním letišti 
za vsí. Letos se pálení čarodějnic konalo u fotbalo-
vého hřiště. Místní hasiči, kteří připravili vatru na ni 
čarodějnici připevnili a už se jen čekalo kdy vzplane. 
Nejen děti, ale i dospěláci si večer užili a všichni si 
chválili místo letošního konání. Zázemí bylo dobře 
zajištěné, účastníci si mohli opéct vuřty na dvou při-
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pravených ohništích, byla otevřena i klubovna, kde 
se točila pro děti zdarma malinovka a dospělí si mohli 
koupit pivo, limo, svařák a podobně. 

DěTSKÝ DeN 
V sobotu 1. června se konal v parku na návsi Dětský 
den, který připravili ve spolupráci s obcí místní hasiči. 
Pro děti byl připravený bohatý program, plný soutě-
ží a zábavy. Na nejmenší čekal skákací hrad, a pro 
všechny ostatní šermíři se svými úkoly. Děti si mohly 
vyzkoušet útok na pytlové protivníky, stínání míčků 
a mnohé další disciplíny, které by správný rytíř měl 
ovládat. Ti nejodvážnější si mohli prohlédnout mučír-
nu a vyslechnout si hrůzostrašný výklad. Ve čtyři ho-
diny nám šermíři předvedli své vystoupení, se kterým 
jim naše děti velice rády vypomohly.
Naši hasiči dětem připravili velmi oblíbenou lanovku 
a hadici s vodou. Přestože cílem bylo zasáhnout vod-
ním proudem cíl, přibývalo v okolí promočených dětí. 
Nedovoluji si odhadnout, co bylo pro děti zábavnější, 
jestli držet hadici, nebo uhýbat před proudem vody.
Bylo myšleno i na rodiče, a tak jsme si mohli ve stínu 
pod stanem odpočinout a nasytit sebe i děti třeba gri-
lovaným párkem či krkovičkou a největší žízeň uhasit 
limonádou nebo pivem. Není divu, že se družná zá-
bava protáhla ještě dlouho do nočních hodin.
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CyKLOVÝšLAP
Dne 1. června 2019 se zas po roce uskutečnil Ka-
tusický cyklovýšlap. Účastnilo se 45 dospělých a 15 
dětí s doprovodem. Trasa pro dospělé byla 56 km, 
trasa pro děti 22 km. Počasí se vydařilo a všichni 
zúčastnění se vrátili v pořádku. Letos jsme napláno-
vali trasu jiným směrem, než jsme byli zvyklí. Trasa 
vedla směr na Spikaly, Skalsko a pak po bývalé ko-
lejové trati přes Podkováň, Niměřice až na Hrušov. 

Dále Horky nad Jizerou, Dražice nad Jizerou a směr 
Luštěnice, Dobrovice a po pěkné cyklostezce do 
Bezděčína. Pak už návrat přes Vinec, Bukovno a cíl  
v Katusicích u kulturáku. Dětská trasa vedla až do Ni-
měřic stejným směrem a pak přes Strenice, Rokytovec  
a Krásnou Ves také do Katusic. Tam všichni zúčast-
nění obdrželi věcnou cenu a došlo i na grilování, po-
sezení a odpočinku po výšlapu. Už se těšíme na příš-
tí ročník. Na organizaci se podíleli členové TJ Sokol 
Katusice a Jiří Hendrych, který obě trasy připravil. 

Václav Hybš

SPOLečNÝ VÝLeT DO LObče.
Jak se stalo dobrým zvykem, scházíme se každo-
ročně ke společnému výletu v rámci akce „Poznávej 
svou obec“. Poté, co jsme v minulých letech navští-
vili všechny naše obce, pustili jsme se do prozkou-
mávání blízkého okolí, jeho krás a zajímavostí. 
Letošní rok jsme se rozhodli navštívit Lobeč a pro-
hlédnout si její parní pivovar. Sešli jsme se tedy v ne-
děli 9. června na nádraží v Katusicích a v 9 hodin 
odjeli vlakem směr Vrátno. Asi třicet osob se pohodl-
ně posadilo do měkkých sedaček a užívalo si krásný 
výhled do nám tak známé krajiny. Z vrátenského ná-
dražíčka to je do Lobče ještě hezký kousek cesty, ale 
nikdo si nestěžoval. Rázným krokem jsme mašírovali 
k cíli.

  

První zastávkou byl lobečský zámek, kde v sobotu 8. 
června proběhl 18. ročník Veteránského rojení. Tuto 
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akci jsme už samozřejmě nestihli, ale mohli jsme si 
na zámeckém dvoře prohlédnout ještě stále vystave-
né veterány. Nádherné, udržované stroje rozzářily oči 
nejednomu muži.

Poté jsme se přesunuli k opravenému pivovaru, kde 
nás čekala prohlídka. Přivítal nás pan Pavel Prou-
za, mladý architekt z Prahy, který se v roce 2007 při 
výletě, do ruiny pivovaru zamiloval, koupil ji a spolu 
s manželkou a přáteli opravil do současného stavu. 
Deset let nepředstavitelné dřiny se postupně přeta-
vilo do s citem zrestaurovaných budov a fungujícího 
malého pivovaru.

Sám pan Prouza nás pivovarem provedl a poutavě 
nám vyložil jeho historii a postupy vaření piva.
První písemná zmínka o pivovaru je z roku 1586, lze 
ale předpokládat, že se zde pivo vařilo již mnohem 
dříve. Renesanční jádro stávající stavby bylo vy-
budováno kolem roku 1600. V letech 1894 – 1897 
byl původní řemeslný pivovar přestavěn proslulým 
pivovarským inženýrem Josefem Rosenbergem na 
parostrojní provoz. Od roku 1927 byl lobečský pivo-
var v majetku Společenského pivovaru z nedaleké 
Podkováně. K zastavení výroby došlo ve válečném 
roce 1943. Po válce podlehl pivovar národní správě 
a areál byl dlouhá léta využíván státním statkem. Co 
nezvládl komunistický režim, to dokonali polistopa-
doví vlastníci. Těžce zdevastovaný areál byl vhodný 
snad už jen k demolici. Přesto se stal zázrak a pivo-
var znovu povstal ze sutin, jako bájný Fénix z pope-
la. Od roku 2007 je areál v majetku architektonické 
platformy RIOFRIO a postupně probíhá příkladná 

stavební obnova a oživování pivovaru jako turistic-
ké atraktivity Kokořínska. Roku 2009 prohlásilo Mini- 
sterstvo kultury pivovar památkou, v roce 2013 se stal 
součástí Evropských stezek průmyslového dědictví 
(ERIH). Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru 
byly na podzim roku 2015 oceněny prestižní památ-
kářskou cenou Patrimonium pro futuro a Česká ko-
mora architektů nominovala stavbu na udělení před-
ní evropské ceny za architekturu Mies van der Rohe 
Award 2017. Práce v uplynulých letech v rámci řady 
drobných projektů podpořilo také Ministerstvo kultury, 
Středočeský kraj, MAS Vyhlídky a EU (SZIF).
Znovuobnovený pivovar byl 30. května 2015 slav-
nostně požehnán mělnickým Saletinem páterem 
Jackem.

Ti z nás, kteří měli zájem, mohli v prohlídce pokračo-
vat a s odborným výkladem ochutnat lobečská piva. 
Věřte, že opravdu bylo co degustovat.
Ostatní (hlavně děti, kterým i přes jejich námitky, 
ochutnávka povolena nebyla) využili pivovarské re-
staurace a poobědvali, nebo si sedli v zahradě na 
lavičky se skleničkou lobečského piva, nebo výborné 
domácí limonády.

V družném hovoru jsme se pomalu, po skupinkách, 
začali přesouvat zpátky na vrátenské nádraží, kde 
jsme vyhlíželi zpáteční vlak do Katusic.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se výletu zúčast-
nili za to, že mají stále zájem sejít se se svými souse-
dy a i tímto způsobem budovat přátelskou atmosféru 
v obci. 
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OPRAVy A ÚDRŽbA V ObCI

Park na návsi v Katusicích bude pomalu procházet změnami. Po mnoho let zůstával střed obce 
v podstatě stejný a ne příliš využívaný. Rádi bychom park více otevřeli veřejnosti a vytvoři-
li zákoutí, která by vás zvala k odpočinku a relaxaci. Ve spolupráci s paní Horovou se začalo s no-
vou výsadbou za autobusovou čekárnou a vzniká nová pergolka, s několika místy k sezení. V mís-
tě bývalé hráze byl obnoven chodník a přes prázdniny nás ještě čeká revitalizace dětského hřiště. 
Dalšími drobnými změnami bude park procházet i v následujících letech.

V jarních měsících pokračovala úprava dvora obec-
ního úřadu. Vznikla nová zpevněná plocha, která 
umožňuje zajíždění a parkování i těžké techniky. Po-
stavil se nový plot a prostory se uklidily. Opravila se 
střecha na stodole a nové okapy se zaústily do jímky. 
Voda, která dříve podmáčela stodolu bude nyní vyu-
žívána k zalévání. Celý areál bude uzavřen novými 
vraty. V plánu je ještě demolice starých chlívků.

Na fotbalovém hřišti proběhla úprava terénu, odve-
dení dešťové vody ze střechy klubovny a opravila se 
cesta před klubovnou. V budoucnu nás čeká oprava 
klubovny, která pomalu dosluhuje.

Údržba obecních ploch probíhá i ve všech okolních 
obcích. Velmi s ní pomáhají samotní občané, kteří 
zajišťují sekání. Do Spikal byl k tomuto účelu letos 
zakoupen travní traktor STARJET. Ve Spikalech pro-
běhla i větší revitalizace návse, kde byly zlikvidovány 
proschlé křoviny a místo nich vznikne nová výsadba.
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SPOLečeNSKá KRONIKA

SeZNAm JUbILANTů

Srpen 2019
75 let Milena Kvajsarová
75 let Přemysl Mačat
81 let Helena Kormošová
82 let Helena Chovanová
85 let Marie Humlová
88 let Jaroslava Zemanová
94 let Jozefína Kubínová 

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

POZVáNKy NA KULTURNí AKCe

POUť
Katusická pouť se v letošním roce bude konat  
v neděli 11. srpna 2019.

ZAKONčeNí PRáZDNIN
Obec Katusice společně s Uměleckou agenturou 
KAZ pořádají v neděli 1. září 2019 od 14,00 hod.  
v parku na návsi zakončení prázdnin. Na děti zde bu-
dou čekat soutěže, hry, dětská diskotéka a výtvarná 
dílnička.VÝLeT

V září proběhne již tradiční obecní výlet. Tentokrát 
plánujeme navštívit hrad Karlštejn. Termín a přesná 
trasa budou včas upřesněny.

To, že naši republiku sužuje kůrovec je již známá in-
formace. Přes veškerou snahu se ale boj s ním stále 
nedaří vyhrát. Tato situace bohužel zasáhla i naše 
obecní lesy. Obrovská kalamita je patrná v rychle se 
rozšiřujících mýtinách. Tyto smutné fotografie jsou  
z našeho Bezvele, a těžba bude stále pokračovat. Asi 
jediné, v co můžeme doufat je, že se nová výsadba  
i přes velká sucha ujme, a že se alespoň v budoucnu 
Bezvel zase zazelená.

ROZmíSTěNí hNíZD NA TříDěNÝ ODPAD
Katusice
Nádraží – plast, sklo
Polní ulice – plast, tetrapack
Náměstí – plast, sklo, tetrapack
Sběrný dvůr – papír, plast, sklo, kovy, bioodpad

Spikaly – plast, sklo, papír

Valovice –plast, sklo

Trnová - plast, sklo

Doubravice - plast, sklo
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VíTáNí ObčáNKů
V sobotu 18. května byly v obřadní síni Obecního úřadu v Katusicích za přítomnosti rodičů, sourozenců  
a ostatních příbuzných, slavnostně přivítány tyto děti:

11/2018 Jakub Šálek
1/2019 Andrea Zítková
1/2019 Jan Lev
2/2019 Michael Drozný
3/2019 Adéla Bartáková

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
rodičů.

SeTKáNí JUbILANTů 
Další společné setkání jubilantů se uskutečnilo 20. 
června. Oslavence jsme přivítali v obřadní síni obec-
ního úřadu. Po úvodním vystoupení dětí ze základní 
školy pod vedením paní učitelky Miroslavy Červené  

se slova ujala paní místostarostka Bc. Marie Flo-
drmanová, která popřála oslavencům pevné zdra-
ví do dalších let. Oslavenci byli vyzváni k podpisu  
do pamětní knihy a byli obdarováni dárkem a kvě-
tinou. Poté jsme se přemístili k slavnostnímu stolu 

do zasedací místnosti obecního úřadu, kde bylo při-
praveno pohoštění. Přítomné přivítala paní starostka 
Mgr. Věra Štencová a obeznámila je s děním v obci 
o již zrealizovaných  a plánovaných akcích. Mezi pří-
tomnými se rozvinul družný rozhovor. Všichni si spo-
lečně hezky popovídali a zavzpomínali.
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mATeřSKá šKOLA

Školní rok 2018/2019 je pomalu u konce. V posled-
ních měsících jsme toho prožili opravdu mnoho. 
V dubnu jsme prožívali velikonoční tradice, učili se 
koledy, říkanky a písně, vytvářeli velikonoční výzdo-
bu. Společně jsme nechali klíčit a růst řeřichu, což 
jsme pečlivě zaznamenávali a popisovali. Nakonec 
jsme si samozřejmě na řeřiše velmi pochutnali. Ná-
sledovaly oslavy dne Země, při kterých děti přemýš-
lely o naší planetě. Uvažovali jsme společně o tom, 
proč je pro nás důležitá a jak se my sami k ní chová-
me a jak bychom mohli své chování vůči ní zlepšit. 
Na počátku května jsme s předškoláky podnikli vla-
kem výlet do MiniZOO v Mladé Boleslavi. Prohlédli 
jsme si všechna zvířata, popsali si, čím se živí a jak 
bydlí. Děti si mohly zkusit podržet či pohladit sovu 
nebo třeba i hada. Mnozí projevili velkou statečnost.
14. května se uskutečnil zápis do naší mateřské ško-
ly. Dostavilo se 32 dětí se svými rodiči, přijato bylo dle 
stanovených kritérií dětí 19, do celkové naplněnosti 
naší kapacity. Již se na ně moc těšíme.

V květnu jsme také vyrazili na celodenní výlet do 
ZOO Chleby. Výukový program s názvem „Kabátek“ 
byl zajímavý a poutavý. Děti se seznámily s kabátky 
různých zvířat a na spoustu z nich si mohly samostat-
ně sáhnout. Pracovníkům ZOO patří velká pochvala, 
program byl velmi pěkně prožitkově připraven. 
Také jsme se potěšili posledním divadlem v letošním 
školním roce. Představení s názvem „Jarmareční trd-
lo“ nás příjemně naladilo na letní radovánky.

Do Bělé pod Bezdězem jsme vyrazili na Dětský den 
s IZS a Policií ČR. Dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavých informací o záchranářích a jejich pomoci. 
Policisté z Bělé pod Bezdězem pro nás připravili do-

pravní dny, při kterých si děti vyzkoušely bezpečné 
chování na silnici v roli řidiče i v roli chodce a pro-
cvičily jízdu na koloběžce. Dětem se den moc líbil 
a všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, patří náš 
velký dík.
Na závěr školního roku děti pilně nacvičovaly svá 
vystoupení na akademii. Snad jsme potěšili všechny 
diváky, kteří se na akademii dostavili. Děti byly velmi 
šikovné, musíme je za jejich snahu a šikovnost po-
chválit.

Poslední výlet patřil předškolákům, kteří odchází 
z mateřské školy do školy základní. Byl pro ně jed-
ním z úkolů dne a noci. Z tajného výletu do Poděbrad 
si odvezli krásné zážitky a prokázali na něm spoustu 
dovedností. Dokázali se slušně chovat na nádraží, ve 
vlaku, ve městě, parníku či v restauraci a ochutnali ži-
vou vodu z blahodárného poděbradského pramene. 
Po návratu do školky na ně čekala slavnostní veče-
ře se sladkou tečkou na závěr. Přespáním v mateř-
ské škole prokázali svou vyspělost a samostatnost. 
Druhého dne mohli být všichni slavnostně odměněni  
a vyznamenáni paními učitelkami a také paní starost-
kou. Doufáme, že na tyto okamžiky děti nezapome-
nou a budou na ně celý život rádi vzpomínat.
Přejeme všem krásné prázdniny plné příjemných 
zážitků se svými rodiči a kamarády. A prosíme Vás: 
„Dávejte na sebe pozor!“

A protože s úsměvem jde všechno nejlépe, připojuje-
me jednu usměvavou básničku J. Žáčka: 

Brečet, to mě nebaví,
pravil racek chechtavý.
Ať jste páni nebo kmáni,
život je tu pro zasmání.
Pláč vám škodí, ejchuchu,
na těle i na duchu! 
Smích je dobrý pro zdraví,
pravil racek chechtavý.
Kdo by brečel pro pár facek?
Zasmějte se jako racek!
Ať je zima nebo hic,
chechtejte se z plných plic!
       Kolektiv Mateřské školy Katusice
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ZáKLADNí šKOLA

Základní škola Katusice = „Škola spokojených dětí“ – tomuto mottu se neustále snažíme dostát. Chtěli by-
chom, aby žáci naší školy byli spokojeni a naučili se u nás vše, co mají dle Rámcového programu pro základ-
ní vzdělávání a uměli to využít ve svém budoucím životě.
Snažíme se o spokojenost nejen našich žáků, ale i jejich rodičů, kterým podle daných možností vycházíme 
vstříc a pomáháme.
K dosažení tohoto cíle je samozřejmě nejdůležitější samotná výuka, ale také další mimoškolní aktivity, o kte-
rých jsme psali již mnohokrát.

V tomto vydání Katusického zpravodaje, bychom se věnovali statistice.

Pro zajímavost uvedeme několik čísel, která vypovídají o naší škole v novém tisíciletí:

Počet žáků ve škole:       
školní rok žáci celkem dívky chlapci žáci se specifický-

mi vzdělávacími 
potřebami  

pedagogové včet-
ně vychovatelů/ 
přepočteno na 
plně zaměstnané

2018-2019 91 48 43 8 9/ 6,3
2017-2018 89 46 43 11 8/5,8
2016-2017 92 51 41 8 8/5,6
2015-2016 96 49 47 0 7/5,4
2014-2015 83 41 42 1 7/5,4

                  

A ještě pro zajímavost jen počty žáků v letech předchozích: 
2013-2014   58 žáků                    2008-2009    32 žáků                   2003-2004    53 žáků
2012-2013   48 žáků                    2007-2008    36 žáků                   2002-2003    49 žáků
2011-2012   38 žáků                    2006-2007    42 žáků                   2001-2002    55 žáků
2010-2011   32 žáků                    2005-2006    41 žáků                   2000-2001    56 žáků 
2009-2010   36 žáků                    2004-2005    36 žáků

Doufám, že tato čísla byla pro Vás zajímavá a jen dodám. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou 
například dyslektici, dysgrafici, dysortografici  - což nejsou v žádném případě děti hloupé, ale některé učení 
jim jde hůře. A další třeba žáci s ADHD, poruchou pozornosti – což neznamená zlobilové, ale děti, které mají 
potíž s udržením pozornosti, děti velice hravé, děti hyperaktivní a další.

Dalším zajímavým číslem je pro nás, kolik bylo zapsaných dětí do budoucího 1. ročníku. Protože zápis nám 
vždy napoví, kolik dětí budeme mít v příštím školním roce. I letos můžeme být spokojeni se zájmem o vzdě-
lávání v naší škole.

K zápisu, který proběhl 2. dubna se dostavilo 23 dětí a 22 jich bylo přijato. Jednomu byl povolen odklad po-
vinné školní docházky. 

Již nyní se těšíme na nové prvňáčky…., ale předtím než poprvé zasednou do školních lavic, si potřebujeme 
pořádně odpočinout. A to nejen my pedagogové, ale i děti.
Sejdeme se v naší škole při slavnostním zahájení školního roku 2019-2020 dne 2. září 2019 v 8 hodin.

Krásné léto všem za kolektiv ZŠ Katusice                                Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v září 2019.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

Neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DěTSKÝ KOUTeK

TAJeNKA

Když je škola,  
je to nuda,  
pořád jenom úkoly,  
já už nechci do školy!

Chci se bavit u vody,  
a nedělat úkoly,  
aby slunce svítilo,  
a všechno mě bavilo.

Chci prostě jen (viz. tajenka),  
a dělat jen blbiny. 
V noci pozdě chodit spát, 
a všemu se jenom smát. ... 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Část rybí kůže

Vrchní část místnosti

Opak praváka

Domácí zvíře, které dává mléko

Nůž

Svobodná dívka

Obilnina

Nádoba na zalévání

Křesla a skříně


