
Válka začala, když Rakousko-Uhersko vypovědělo 
Srbsku válku jako odplatu za atentát na Františka 
Ferdinanda d´Este a jeho ženu. Válka trvala čtyři 
roky a vyžádala si rekordní počet nasazených vojáků, 
obětí i zemí, které se do ní zapojily.

Do týdne se k válce připojilo Rusko, Německo, 
Francie, Velká Británie a dokonce i Australský svaz. 
Následovaly pak další země. 
V Katusicích rok 1914 měl být zasvěcen jako jinde 
v republice přípravě k oslavám 500let od upálení mistra 
Jana Husa. Probíhaly různé besedy a přednášky. 
Další akcí měl být ve dnech Petropavelských sjezd 
sokolský zvaný Všesokolský slet, který měl být 
v Brně.
V Katusicích 26. července přímo na svátek svaté 
Anny se mělo hrát divadlo v přírodě v panské hraběcí 
zahradě, kde bylo již zbito jeviště a začátek ohlášen 

plakáty na třetí hodinu odpoledne. Měli se hrát „Naši 
Furianti“ od Stroupežnického. Divadlo bylo velmi dobře 
obsazeno herecky, včetně několika hostů-herců. 
Divadlo se nakonec nehrálo. V neděli ráno již hlásil 
přednosta stanice ČSD pan František Hyndrák, že 
na Boleslavsku nařízena byla všeobecná mobilizace  
a vyhlášky, že jsou již rozváženy. Bylo půl jedné hodiny 
odpoledne, když zastavil před obecním úřadem 
kočár. Vystoupil posel a doručil starostovi panu Karlu 
Matoušovi vyhlášky o mobilizaci, které byly ihned 
vyvěšeny. V prvé fázi se týkaly osmého a devátého 
armádního sboru a branců do 37 let stáří. Někteří se 
museli dostavit do 24 hodin ke svým plukům. Legrácky 
a úsměvy se změnily v tvrdou realitu, která změnila 
náladu v obci. Někteří odjíždějící vojáci narychlo 
napsali poslední vůli, aby ji dali na obecní úřad do 
trezoru. Lidé se přesouvali na nádraží, které se stalo 
„pietním místem“, kde se rodiny loučily se svými syny, 
ženy s manželi a děti s tatínky. Všude bylo plno žalu 
a pláče a vyslovovala se přání šťastného návratu. 
Všichni rukovali do rakouskouherské armády a někteří 
z hlediska jiné loajality měli se sebeurčením problém. 
To se také ukázalo v boji. Vlastenectví a odpor k Vídni 
se snad nejsilněji a nejdříve projevil ve Francii, kde 
naši dobrovolníci vstoupili do francouzské armády  
a později do založených legií.

V Katusicích byly plněny další úkoly vyplývající 
z mobilizační vyhlášky. Vzato bylo na vědomí, že  
ve čtvrtek 30. 7. o šesté hodině ranní se musí předvést 
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číslo - 3. září 2014

František Ferdinand d´Este a jeho žena Žofie na dobové fotografii.

První světová válka – jak ji Prožívali občané katusic

Odvedení vojáci z Katusic a okolí.



všechno koňstvo. Z Katusic vyjeli v noci v 1.30 hod. 
všechny koně, aby byli v 6,00 hod. v Mnichově 
Hradišti, kde si zástupci armády vybírali vhodné koně. 
Z Katusic bylo vybráno 18 koní a majitelé obdrželi 
certifikát od vojenské zprávy včetně odhadní ceny, 
která byla vyplacena do šesti týdnů. 

Když byla vypovězena válka, nastala panika mezi 
lidmi. Mluvilo se, že nebude co jíst a mlýny, že budou 
mlít pro armádu. Nastala nákupní horečka, čehož 
využívali lichváři a vláda musela provádět opatření, 
jako vydání ceníku potravin, který se nesměl překročit. 
Problémy byly při nákupu soli, cukru, koření a dalších 
komodit.
Nejvíce obav bylo před nakažlivými nemocemi.  
Na obcích byly zřízeny zdravotní komise.  
Do komise u nás byli zvoleni: předsedou Karel 
Matouš, členy V. Šimonek, J. Lukavec, V. Goldbach 
a J. Hofman. Hned v neděli 30. srpna byla provedena 
důkladná zdravotní prohlídka spojená s prohlídkou 
požární, kterou prováděl pan J. Egrt a J. Drbohlav. 
K zabezpečení hygieny musely být v určené době 
vyvezeny záchodové jímky a i v domácnostech se 
našly neuvěřitelné nepořádky a nečistota.  Toto 
muselo být odstraněno do osmi dnů a také se to 
důsledně dodrželo. Protože byla válka, přísnost  
a pořádek se vyžadoval i na vesnicích.

Na obecní úřady chodily příkazy a výzvy s cílem 
nabádání a šetření s potravinami a krmivy, aby se 
zabránilo hladomoru. U zvířat bylo doporučováno  
a většinou se to dodržovalo. U koní nejprve byla dávka 
3kg ovsa, ale brzy byla snížena na 1kg s doplňkem 

sena a krmné slámy. U prasat se prováděla pastva 
s doplňkem jádra a brambor. Rovněž u skotu byla 
doporučována pastva s doplňkem sena a krmné 
slámy. Jadrná krmiva se dávala minimálně a musela 
být v souladu s produkcí mléka, dle předpisovaných 
tabulek. U drůbeže se nesmělo krmit zrním, nebo jí 
dávat chleboviny.

V rostlinné výrobě bylo nařízeno snížit výsevní 
množství při setí a obiloviny potom pohnojit dusíkem, 
aby se zvýšilo odnožování. Doporučovalo se pěstovat 
třeba krmnou řepu a mák, obiloviny s podsevy 
víceletých pícnin a jiné kombinace. 
CK ministerstva vnitra vydalo spis tištěný na osmi 
stránkách, jak šetřit s moukou a potravinami. 
Doporučovalo se míchání mouky pšeničné a žitné 
s jinými moukami. Dále používat kukuřičnou mouku, 
krupici a bramborové těsto, ječnou mouku a další 
kombinace. Ve spise byly návody a recepty různých 
jídel, které splňovaly tyto požadavky. Byla to například 
„polenta“ – jídlo z kukuřičné krupice, rýžové krupice 
a dále pokrmy z bramborové mouky, nebo použití 
mouky vymílané na maximum. Toto jsou jen některá 
opatření doporučovaných úspor.

Protože bylo nedostatek železa na výrobu zbraní, 
organizovala se válečná sbírka kovů. Sbírky 
zajišťovali žáci a žákyně všech škol i katusické, která 
byla za sběr pochválena. Dále tyto kovy sbírali hasiči, 
myslivci a obecní úřady.
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A takto vybraní koně končili.

Vojenské cvičení - vojáci při nabíjení 30,5cm hmoždíře.
Operace v polních podmínkách rok 1916.

Dopis ze zajetí adresovaný do Katusic.
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Vrcholem neúcty bylo využívání zvonů z kostelů, 
což se vyskytlo i v Katusicích na výrobu děl a zbraní 
s následným zabíjením nevinných lidí. Na vesnicích 
v hospodářstvích, kde odešli muži do války, museli 
vykonávat zemědělské práce ženy, děti a staří lidé 
včetně vedení hospodářství.

Ženy pracovaly i v továrnách na výrobu zbraní, 
dále byly zaměstnány jako řidičky nákladních aut, 
autobusů, nebo byly bojové pilotky a policistky. 
Nepřímo tedy probíhala emancipace žen.

Válka přináší i mnoho vynálezů, které usnadňují život 
na frontách. Bylo vynalezeno a používáno lepené sklo 
u plynových masek a v dalším použití. Dále prvé použití 
zipů na uniformách a botách. V německých zákopech 
se proslavil sáčkový čaj a ve velkém množství se 

začaly vyrábět sojové párky (friedenwurst). Poslední 
rok války 1918 se začalo užívat i horské slunce. 
V oblasti zbraní použili angličané na frontách jako 
první tanky. Začali se používat i letadla, která měla 
význam při použití chemických zbraní a shazování 
bomb. Jako první chemické zbraně použili němci  
a to sloučenin chloru pod názvem „Yperit“. Angličané 
použili bezdrátovou komunikaci u letadel a ponorek 
pomocí radiotelefonu a později rádia. Kvůli úsporám 
energií byl za první světové války zaveden letní čas 
na obou válčících stranách.

Konec války změnil mapu světa. V Evropě zaniklo 
Rakousko-Uhersko a vznikly nové státy mezi nimi 
i Československo. Čeští a Slovenští vojáci rukovali 
do armády Rakouska-Uherska a vraceli se do 
svobodného Československa. Velkou roli sehrály  
i legie, které byly založeny ve Francii, Itálii a Rusku. 
Ironií bylo, že vojáci jednoho státu bojovali proti sobě. 
Armáda proti vojákům v legiích. Válku vyhrály země 
„dohody“. Poraženy byly ústřední mocnosti včetně 
Německa. 

Dle hrubého odhadu historiků mobilizovalo na obou 
stranách 65 milionů odvedených, padlo 10 milionů 
vojáků a nezvěstných bylo 6,5 milionů a raněných 
bylo více než 20 milionů, zůstalo přes 3 miliony vdov. 
Na venkově i v menších městech byly odhaleny 
pomníky se jmény padlých a nezvěstných, tak tomu 
bylo i v Katusicích. Čest jejich památce.

Napsal Václav Kuntoš  
dle zápisků řídícího učitele J.Lukavce

Vojáci u chalupy při rozdělování polní pošty. 

Rekvírování zvonů.

Takto vypadal tank.

Dětští dělníci v továrně na střelivo.

Vojenské cvičení - vojenský létající balón připevněný nad zemí.
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oslava 200. výročí narození jana nePomuka krouského

Obecní úřad Katusice za finančního přispění Středo-
českého kraje uspořádal 21. června 2014 oslavu 
slavného rodáka Jana Nepomuka Krouského. 
„….místním se podařilo zorganizovat důstojnou 
připomínku s pestrým programem, za který by se 
nestydělo ani velké město“. Těmito slovy končí 
redaktor Martin Weiss článek v Boleslavském deníku. 
A právem si tuto pochvalu zaslouží organizátoři, kteří 
připravili bohatý program oslav z něhož si každý 
návštěvník mohl vybrat dle svého přání. 

S přípravami jsme započali již v zimních měsících. 
Vybrali jsme tvar pamětního hrnečku a jeho dodava-
tele a poté nastala práce pro naši místostarostku paní 
Bc. Marii Flodrmanovou, která je profesí designerka, 
aby navrhla dekor na hrneček. Jak se Vám líbí? Mě 
moc a každému koho jsem jím již obdarovala. 
Nastal čas svolat redakční radu a pracovat na brožuře 
věnované J. N. Krouskému a Katusicím.
Po dobrých zkušenostech z příjemné spolupráce s 
PhDr. Karlem Herčíkem jsme ho požádali o spolu-
práci na vydání brožury. Ochotně zpracoval stať 
věnovanou J. N. Krouskému. Historii Katusic až 
po současnost a vývoj zemědělství v naší obci 
napsal pan Václav Kuntoš. Dnešní Katusice a práci 
obecního úřadu představila Bc. Marie Flodrmanová. 
  

Rodokmenem rodu Krouských obohatil toto vydání 
Ing. Vladimír Pražák. Básník Josef Brož, který napsal 
již několik básní o našem kraji, napsal do naší brožury 
báseň Máchův Máj. Po vybrání vhodných fotografií 
nastala práce opět pro Bc. Marii Flodrmanovou, která 
graficky připravila brožuru do tisku. Text podmalovala 
vlastními kresbami staveb z Katusic a okolí. Tak jako 
hrneček ladila i brožuru do příjemných hnědých tónů 
a výsledek je opravdu profesionální. 

Tak a teď již zbývá „jenom“ zajistit desku k odhalení  
na domě rodiny Krouských, vitríny a panely na výstavy, 
exponáty, které se budou vystavovat, stánkaře  
na jarmark, stoly, ubrusy, květinovou výzdobu, úklid 
kostela, koncert v kostele, mši v kostele, šlapače  
na varhany, Divadýlko na dlani, občerstvení, pozvánky, 
plakáty, upoutávku v rozhlase a novinách, pozvat 
vzácné hosty, požádat školy o kulturní vystoupení  
a v neposlední řadě pořídit  seznam rodáků a rozeslat 
a rozvést pozvánky.    

Akce byla opravdu náročná na přípravu, ale sejdou-li 
se lidé, kterým není lhostejné dění v jejich obci, její 
historie, propagace a kulturní život, je radost takové 
akce připravovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
rodině Krouských, která se od počátku aktivně 
podílela na přípravách a samotné realizaci oslav.  

Výstava v rodném domě J. N. Krouského.

Účast byla velká.

V parku probíhal po celý den jarmark.

Pamětní hrnečky.
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Ing. Jiří Krouský s rodinou nám umožnil uspořádat 
výstavu přímo v jejich opraveném statku. Do histo-
rických prostor statku instalovala rodina výstavu 
věnovanou životu J. N. Krouského. Prostřednictvím 
starých dokumentů a fotografií, které se podařilo 

rodině dochovat, jsme se mohli nakrátko projít životem 
slavného rodáka. Kromě listin, dokazujících jeho 
aktivní zastoupení v mnoha hospodářských celcích  
a dokumentujících jeho veřejně prospěšnou práci, 
našli jsme na výstavě i seznam knih darovaných 
obecní knihovně Katusické, největší klenot Krouského 
knihovny rukopis Máchova Máje, nebo také nákres 
rodového erbu. Velmi přitažlivá byla i výstava 
fotografií dokumentující opravy rodinného statku. 
Jaké úsilí musela rodina od převzetí zdevastovaného 
statku po revoluci vynaložit, abychom se tu mohli nyní 
sejít. Výstavu jsme doplnili expozicí věnovanou 580. 
výročí od první zmínky Podkováňského pivovaru. 
Ukázkou dobového kuchyňského a zemědělského 
nádobí, náčiní a oblečení jsme dokreslili atmosféru 
života na venkově. Viděli jste jak se pekl chleba, 
zpracovávalo mléko, pralo prádlo, mlátilo obilí? Kolik 
času a námahy to stálo, přesto si sousedé našli čas 
na besedu a společenský život v obci. 

Za nespočet hodin věnovaným přípravám celé akce 
a především výstavě věnované historii a současnosti 
Katusic instalované v kulturním domě patří poděkování 
panu Václavu Kuntošovi. Již léta se věnuje sbírání 
fotografií a dobových dokumentů o Katusicích, proto 
pro něho není problém připravit nám, spoluobčanům, 
takový zážitek, jako byla tato výstava, kde jsme mohli 
shlédnout fotografie staré, současné, ale i zájmově 
rozčleněné.  

Instalování výstavy se ujala paní Lenka Vaňková. 
Citlivé uspořádání jednotlivých souborů sladěné  
s barevnými podklady daly vyniknout cenným sbírkám 
pana Kuntoše.
O úspěchu této výstavy svědčí četné zápisy v pamětní 
knize – Jsem dojat, překvapen bohatstvím expozice. 
Díky za sbírky, díky za historii a připomenutí nám 
starším hodnoty, které katusičtí po léta, dlouhá léta 
budovali – Úžasná výstava a exponáty – Děkujeme  
za uspořádání krásné výstavy – Poděkování a obdiv 
p. Kuntošovi a dalším za přiblížení historie a tak  
i dobrý vklad pro budoucnost Katusicka -.    

Následují další děkovné zápisy a připomínky  
k trvalému umístění této výstavy, nebo alespoň její 
prodloužení. Proto výstavu prodlužujeme na další tři 
dny a je nám líto, že nemáme stálé výstavní prostory, 
kde by tato výstava, zachycující život v naší obci, 

Svůj koutek měl i pivovar v Podkováni.

Výstava v Kulturním domě.

Část výstavy o životě J. N. Krouského.

Výstava zástěr a malování perníčků.
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našla důstojné místo.  
V prostorách kulturního domu dále potěšila, 
především děti, paní Blanka Mulačová s ukázkou 
zdobení perníčků i možností si sami perníčky ozdobit. 
Naši slavnost obohatila výstavou krásných starých 
dámských zástěr. 

V deset hodin ráno 21. června 2014 začala slavnost 
otevřením jmenovaných výstav a přivítáním hostů 
při odhalení pamětní desky J. N. Krouského  
na rodném domě. Mezi naše vzácné hosty patřil 
historik PhDr. Karel Herčík, senátor PhDr. Jaromír 
Jermář, středočeský radní předseda pro regionální 
rozvoj Karel Horčička, PhDr. Renata Mauserová, 
básník Josef Brož, hlavní iniciátor oslav Václav 
Kuntoš a zástupci rodiny Krouských Ing. Jiří Krouský  
a Ing. Vladimír Pražák. Desku zhotovila paní Jindra 
Mikešová a na dům ji instaloval kameník pan Jiří 
Růžička. Poté co krátce pohovořil o životě slavného 
rodáka PhDr. Karel Herčík, odhalil pamětní desku 
a pan Václav Kuntoš položil k desce kytici květin. 
Následovala slavnostní mše v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, kterou sloužil páter Mgr. Bohuslav Bártek 
a na varhany doprovázela paní Zdeňka Nečesaná 
DiS. Kostel, který po požáru v r. 1847 zásluhou 
právě J. N. Krouského vstal z trosek, byl za přičinění 
pana faráře B. Bártka a přispění Obce Katusice  
v roce 2013 opraven do dnešní podoby. Návštěvníky 
naplněný, čistě vymalovaný a vyzdobený kostel se 
rozezněl krásnými slovy pana faráře a zvuky varhan, 
které léta zahálely.
Nenapadla Vás také otázka „Kde asi sedával pan 
Krouský?“ 
Po mši jsme se odebrali k pomníku J. N. Krouského. 
Zde přednesl vzpomínku na slavného rodáka senátor 
PhDr. Jaromír Jermář a odhalil pamětní štítek se 
slovy: „Milujme národ a své povolání, vzejde z toho 
vlasti požehnání.“ 
Toto heslo po celý život Krouský důsledně zachovával. 
Myšlenka doplnit pomník štítkem s tímto heslem 
napadla jednoho našeho rodáka a to pana Josefa 
Pelcáka, dnes ze Sobotky. Také se postaral o její 
výrobu. Právem mu náleží poděkování. 
V tom zazní živá hudba a zpěv a otázky přítomných 
„Co je to? To na programu nebylo“. 

Ano nebylo, je to milé překvapení pro nás všechny. 
Amatérský soubor z Valovic, který již známe z jiných 
kulturních akcí v obci, přišel vzdát hold našemu 
slavnému rodákovi a potěšit přítomné návštěvníky. 
Písně - Ach synku, synku a Dva kováři v městě, 
si s nimi mnozí rádi zazpívali. Jejich vystoupení bylo 
velice milým přispěním do kulturního programu, ale 
hlavně projevem kladného vztahu k dění v obci.  
V takovém počtu se sejít, nazkoušet, připravit 

Amatérský sbor z Valovic.

Slavnostní mše.

Odhalení pamětní desky na rodném domě J. N. Krouského.
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jednotné oblečení, odložit soukromé akce a jít zpívat 
pro potěšení druhých to si zaslouží opravdové uznání 
a dík.  

Následuje divadelní skeč v podání Divadýlka na dlani, 
v režii principála pana Petra Matouška. Rázem jsme 
o několik desítek let zpět a vítáme v Katusicích K. H. 
Máchu, Jana Nepomuka Krouského a Karla Sabinu. 

Nastává chvíle kdy si můžeme prohlédnou výstavy. 
Na výstavě v kulturním domě si zakoupit pamětní 
hrneček, brožuru, upomínkové předměty a nahléd-
nout do publikací pojednávajících o Katusicích  
a prohlédnout si obecní kroniku. Navštívili jsme 
jarmark, na který přijalo pozvání i odborné učiliště 
Kanina, které nabízelo pečivo, květiny, oblečení  
a další výrobky svých žáků. Dále odborné učiliště 
Horky nad Jizerou, které napeklo vynikající koláče 

a preclíky. Další zastoupenou školou z našeho okolí 
byla filmová škola Skalsko, která pořídila z naší 
oslavy filmový dokument a fotografie. Pozvání přijala 
i Dobrovická muzea, která zastupoval Ing. Daniel 
Froněk. V dalších stáncích jste si mohli zakoupit 
suché vazby, květiny, skleněné figurky, kovářské 
výrobky, bižuterii a košíky. Velice milé překvapení 
pro nás připravil pan Martin Dobeš, milovník historie  
a zručný výrobce replik starých mincí. Vyrobil raznici 
„Pamětní mince Katusice“ a návštěvníci oslav si 
mohli vlastnoručně vyrazit pamětní minci, která je 
ojedinělým suvenýrem z Katusic.   

Katusičtí hasiči připravili návštěvníkům ukázku jak 
soudobé tak i historické hasičské techniky, kroniku, 
fotografie, diplomy a poháry ze soutěží. Nutno 
zde podotknou, že o přední umístění na soutěžích  
a propagaci katusických hasičů se v poslední 
době postaralo družstvo žen. Děvčata pilně trénují  
a dosahují předních umístění. 
O občerstvení na náměstí se postaral Pivovar 
Podkováň.
Mnoho rodáků rádo využilo otevření základní 
školy, zavzpomínali na své mládí a kladně hodnotili 
přestavbu a vybavení školy.  
Odpolední program jsme zahájili v kostele varhanním 
koncertem diplomované umělkyně Zdeňky Nečesané 
Dis. a zpěvem sopránistky Elišky Josifové. Poprvé 
jsme byli svědky takového koncertu u nás v kostele 
a moc se nám líbil. Líbilo se u nás i paní Nečesané 
a paní Josifové, tak doufám, že se nám podaří  
v další spolupráci pokračovat. Bez šlapání by varhany 
nehrály, proto dík chlapcům, kteří neúnavně odšlapali 
koncert i mši. 
V patnáct hodin jsme se sešli v hojném počtu  
v kulturním domě na vystoupení dětí z mateřské školy, 
které v krojích zatančily a zazpívaly. V programu 
je vystřídaly děti ze základní školy, které zahrály  
na flétny, zazpívaly a zarecitovaly. Jedna z recito-
vaných básní byla báseň „Katusice“ od básníka Josefa 
Brože. Interpretka ji přednesla s hlubokým procítěním 
a tak za nás všechny poděkovala panu Brožovi  
za jeho náklonnost k naší obci, kterou projevuje  
ve své tvorbě.

Divadýlko na dlani.

Odhalení pamětní desky na památníku J. N. Krouského.

V parku vystavovali katusičtí hasiči.
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Následovala beseda s hosty. Pan PhDr. Karel Herčík 
pohovořil o životě pana Krouského a jeho přínosu pro 
další pokolení, pan Kuntoš o historii a současnosti 
Katusic, PhDr. Renata Mauserová o vztahu Máchův 
máj a J.N. Krouský, PhDr. Jaromír Jermář o významu 

odkazu J.N.Krouského a zástupci rodiny Krouských 
Ing. Jiří Krouský a Ing. Vladimír Pražák poděkovali 
za uspořádání oslav.

Za propůjčení exponátů na výstavy srdečně děkujeme: 
Václavu Kuntošovi, Marcele Študentové, Anně 
Kuntošové, Věře Štencové, Blance Hrnčířové, Lence 
Vaňkové, Haně Vlkové, Janě Čubanové, Václavu 
Pekařovi, Antonínu Červenému, Evě Ulmanové  
a rodině Krouských.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
účastnili na přípravách a samotné realizaci oslav. Ať 
již všem zaměstnancům obecního úřadu na nichž 
leželo hlavní břímě organizace a odpovědnosti, tak 
všem dobrovolníkům a všem účinkujícím.

Eva Ulmanová

Vystoupení dětí z MŠ.

Vystoupení dětí ze ZŠ.

Beseda o J. N. Krouském.



výluka na železniční trati 
mělník – mladá boleslav
V době od 15.9. – 19.10.2014 bude 
výluka na železniční trati Mělník Mladá 

Boleslav , úsek Mělník – Skalsko a zpět. Náhradní 
autobusová doprava bude zajištěna. Zastávka  
ve Mšeně bude na nám.Míru.
Od 20. 10. do 31. 10. bude výluka a náhradní 
autobusová doprava v celé trati z Mělníka  
až do Mladé Boleslavi

česká Pošta 
změna hodin pro veřejnost 
pošty Katusice od 1. 9. 2014 
Po - Pá 08:00 - 12:00 
a 14:00 - 16:00 hod.
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svoz nebezPečného
odPadu 
Proběhne v sobotu 18. 10. 2014 
od 9,30 - 9,45 hod. na náměstí 
v Katusicích. Firma Compag 

převezme elektrozařízení jako lednice, mrazničky, 
zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače. Občané 
Spikal, Valovic, Trnové a Doubravice si připraví odpad 
v pátek 17. 10. před dům.

informace Pro občany

volby do zastuPitelstev obcí
Komunální volby proběhnou ve dnech v pátek 
10. října od 14:00 - 22:00 hod. a v sobotu 11. října  
od 8:00 - 14:00 hod. Za obec Katusice kandidují  
2 sdružení nezávislých kandidátů.

Prodej na obecním úřadě 
Na obecním úřadě v Katusicích si 
můžete zakoupit pamětní hrneček 
Katusic, brožuru věnovanou 
výročí J. N. Krouského, básnické 

sbírky Josefa Brože, malované mapy, pohlednice, 
knihu Osobnosti mladoboleslavska.

eko-kom – Poděkování
V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, 
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci 
systému EKO-KOM uspořeno 27 953 183 GJ 
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje 
za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik 
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém 
EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 
ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky  
za rok 2013, kterých naše obec dosáhla a tím přispěla 
ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové 
stopy.  
Firma EKO-KOM děkuje našim občanům za dlouho-
letou spolupráci.  

katusice v celostátním rozhlase
V tomto roce a v závěru minulého proběhly i dvě rela-
ce o Katusicích v celostátním rozhlase na Praze 2.
Jednak reportáž Stanislava Motla v pořadu „Mýty, 
fakta, tajemství“ o Máchově rukopisu Máj a Krouských 
v Katusicích, kde byl rukopis uchován a jak byl ohrožen 
především v 50 letech minulého století, kdy většina 
knih ze 4.000 z knihovny Krouských byla odvezena 
a z části zničena. Rukopis „Máje“ byl zachráněn a je 
v majetku rodiny Krouských.
Druhé vysílání bylo v pořadu „Dobré ráno Česko“, 
kde Ing. Václav Větvička ze Štiřína mluvil příznivě  
o Katusicích. Citoval část básně o Katusicích od PhDr. 
J. Brože „rychtářským právem řídí krajinu, co chutná 
po chlebu, opájí se po vínu“, dále mluvil o rukopisu 
„Máj“, rodině Krouských, Máchovi a o Vl. Hrabánkovi 
„Hrabošovi“ inspicientu a herci divadla Semafor, který 
bydlel v Katusicích.

Václav Kuntoš  

cvičení v kulturním domě
Cvičení pro ženy každého věku je každé pondělí  
od 19.00 – 20.00 hod., začínáme 6. října.

Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý od 18.00 
– 19.00 hod. pod vedením paní učitelky Vlaďky 
Paulusové, začínáme 7. října.

ZUMBA – pondělí 17,30 – 18,30 hod.
Středa 18,00 – 19,00 hod.
začínáme 8. září 2014
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nePořádek v obci 
Také ještě pamatujete dobu, kdy obce nezaměstnávali 
žádné zaměstnance na úklid veřejného prostranství? 
Travnaté plochy si občané rozebrali a usušili pro 
králíky, na celé návsi byl jeden odpadkový koš  
u obchodu na papíry od nanuků, odhodit papír jinde 
by nás ani nenapadlo, domů by se to doneslo a byl 
by mazec. Zrovna tak, kdybychom někoho v obci 
nepozdravili. Automaticky jsme uklidili před domem 
a to i v zimě sníh, dědové nám ráno proházeli cestu 
až k autobusu. A kdo uklidil čekárnu, natřel plot  
u parku, uklidil kapličku, u pomníku, vyčistil záhony 
růží? Prostě se svolala brigáda. Ve svém volném 
čase se sešli ženy, mládež, sportovci, hasiči atd.. 
Byla pohoda, dobrá nálada, společná svačina a plno 
legrace. Určitě nechceme udělat krok zpět, jsme rádi, 
že se našim zaměstnancům daří vytvářet příjemné 
životní podmínky nám všem. Každý jsme v dnešní 
době plně vytížen nejen v zaměstnání, ale i ve svém 
volném čase, ale to by nám nemělo být překážkou, 
abychom se k sobě nechovali ohleduplně. Odpadky 
patří do koše, nebo do kapsy, nedopalky také  
do koše, psí exkrementy do košů, nebo si venčete 
psy na svém pozemku a ne ostatním na chodníku 
před vraty. Odpady odkládejte na přesná místa 
určení, tak aby je po vás nemuseli zaměstnanci třídit. 
Nepište na čekárnu, chcete-li psát, napište příspěvek  
do našeho zpravodaje. Buďme příkladem našim 
dětem a veďme je k pořádku, ohleduplnosti a spo-
lečnému soužití. Co času a peněz stojí zbytečný úklid 
a stálé upozorňování na nedodržování obecních 
vyhlášek a apelování na slušné chování. 

Dalším bolavým místem v naší obci je vlaková zastávka 
a přilehlé pozemky ve vlastnictví Českých drah. 
Nespočet dopisů, odeslaných fotografií na několik 
adres vedení drah, několik schůzek na místě, kolik 
ztraceného času a výsledek? Je patrný při pohledu 
na nádraží. Každý rok jsme docílili jen částečného 
posekání, letos byl příslib větší vzhledem ke konání 
oslav a srazu rodáků v obci. Sliby chyby, opět jen 
částečné posekání a na  náš podnět odstraněno 
oplocení zahrádky, aby se dala lépe sekat. Abychom 
alespoň trochu zpříjemnili čekání našich obyvatel 
na vlak osadili jsme zde dva květináče květinami. 
Brigádnice obecního úřadu, která chodí květiny 
pravidelně zalévat stále dokola zasazuje květiny zpět 
do květináčů, protože někomu tak strašně vadí, že je 
stále vytrhává. 
Stěžujeme si na vedení kraje, silnic a jiné instituce, 
které nejsou nakloněny obcím a nepracují pro nás, 
jak bychom si představovali, ale zpříjemnit si své 
okolí můžeme i sami.
Nebuďme lhostejní, napomeňme a vychovávejme 
ty, kteří ničí majetek nás všech. Víte kdo ničí květiny 
na nádraží? Přijďte nám to oznámit na obecní úřad, 
můžete i anonymně, v chodbě máme schránku. 
Chtěla bych poděkovat všem našim obyvatelům, 
kterým není lhostejný vzhled naší obce a prostředí  
v kterém žijí. Děkuji za jejich upravené domy  
a zahrádky, za to, že několikrát do roka čistí chodníky 
(v létě i v zimě), sekají přilehlé pozemky, i když jsou 
v majetku obce nebo jiných fyzických a právnických 
osob. Díky Vám, kteří řádně třídíte a odkládáte 
odpady, sbíráte psí exkrementy. Děkuji rodičům, kteří 
vedou své děti k pořádku a nenechávají je odhazovat 
odpadky, trhat vysázenou květenu, učí je zavírat 
vrátka na dětském hřišti a nevodit tam psy. Budeme-
li se chovat slušně, mravně a dle zdravého selského 
rozumu, nepotřebujeme ani veřejné vyhlášky. 
Pracovní síly a finance bychom mohli věnovat  
na další budování a zvelebování obce a ne na zby-
tečný úklid, opravy a nákup zničeného inventáře.

Udržovaná náves v Katusicích. Zanedbané plochy nádraží.
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oPravy a údržba v obci

trnová
V naší části obce, v Trnové jsme v měsíci srpnu 
opravili odtokový kanál dešťové vody směrem k vla-
kové zastávce. 
V horní části kanálu se boční dlaždice stále bortily  
a kanál se zanášel. Proto byly dlaždice odstraněny  
a byly zde položeny betonové roury o průměru 40 cm 
a délce 22 m a po té zahrnuty zeminou. Další část 
kanálu byla přeložena a vyčištěna. 

klubovna na hřišti
Mládežnickou klubovnu na hřišti obec pronajímá, 
prostřednictvím tělovýchovné jednoty SOKOL 
Katusice, na společenské akce a rodinné oslavy. 
Klubovna svou polohou plně vyhovuje nájemníkům, 
protože je položena mimo obytnou zónu, přilehlé 
prostory umožňují oslavy spojit se sportem, grilováním 
a opékáním na ohni. Vybavení klubovny je také 
dostačující. V roce 2011 byla klubovna vybavena 
novými židlemi a rok před tím vymalována včetně 
generálního úklidu. V průběhu letošního srpna byla 
klubovna znovu vymalována a vzorně uklizena.  
V těchto uklizených prostorách je příjemné slavit 
kulaté narozeniny, svatbu, třídní srazy a jiné oslavy. 
Proto těžko pochopíte, že je někomu naprosto cizí 
chovat se slušně k majetku, který není vlastní, ale 
najatý a má sloužit nám všem. Proč se nechovat jako 
by byly najaté prostory vlastní, jako doma. Nebo snad 
doma šlapeme po stěnách a stropě, lejeme nápoje 
po zdech, lámeme nábytek, dáváme boty na sedáky 
židlí, kopeme do dveří ? 
Obecní úřad zpřísní nájemní podmínky, zvýší sankce 
za škody způsobené na majetku a když nepomůže 
ani to, obec nebude dále tyto prostory pronajímat.

seznam jubilantů
říjen
70 let Marie Marešová
75 let Ladislav Kormoš
         Jana Vlková
82 let Antonín Čajan
85 let Božena Bezubková
87 let Stanislav Nekola
listopad
85 let Marie Kinclová
Prosinec
70 let Jaroslav Šípek
          Miroslav Štefan
82 let Věra Hendrychová
87 let Miloslav Zeman
88 let Božena Vaňková

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

sPolečenská kronika

Opravený odtokový kanál v Trnové.
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volejbal katusice

V roce 2012 jsme se seznámili při oslavách 100 let  
od založení Sokola v naší obci a díky dobrému nápadu 
několika lidí (Jana Masopustová a spol.) jsme začali 
rekreačně a pro radost každou středu a sobotu večer 
hrát volejbal na sále kulturního domu v Katusicích.
Rádi bychom hráli venku na hřišti sportovního areálu, 
ale nemáme tu zatím dost dobré podmínky. Díky 
pravidelnému trénování jsme se začali zlepšovat  
a SDH Doubravička nás pozvalo na volejbalový 
turnaj, který 16. srpna pořádalo. V nijak velký úspěch 
jsme nevěřili, protože nás čekalo 12 velmi dobrých 
týmů. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Hrálo 
se na dva sety. My jsme hráli všechny zápasy  
na travnatém hřišti, což při sobotním „aprílovém“ 
počasí nebyla žádná slast. Přesto tým Katusic  
na turnaji získal pohár a 1. místo.

Jana Čubanová

jsdh katusice a sdh katusice

V neděli 24. srpna uspořádalo Sdružení dobrovolných 
hasičů Katusice „Rozloučení s prázdninami“. Akce se 
konala na návsi v parku. Děti i s rodiči mohli vidět 9 
hasičských vozidel, 2 policejní vozidla, různé druhy 
vybavení, které používají pro zásahy jak hasiči, tak 
Policie. K vidění byla ukázka Městské policie Mladá 
Boleslav, HZS Bělá pod Bezdězem, 
HZSP Škoda Auto, Policie ČR Bělá pod Bezdězem, 
ČČK Mladá Boleslav, který prováděl ukázku masko-
vání poranění a první pomoci, JSDH Katusice, JSDH 
Bělá pod Bezdězem, JSDH Podlázky a Kynologický 
klub Mladá Boleslav.
Děti měly k dispozici velký skákací hrad, který na akci 
zapůjčil majitel firmy Café Bar Onyx.
Poděkování patří všem členům JSDH Katusice, kteří 
se podíleli na přípravách této akce. Další poděkování 
patří především občanům, kteří přispěli sladkostmi 
v prodejně COOP, skupině ČEZ, ČČK Mladá Boleslav, 
Požární bezpečnosti, Papírnictví Mladá Boleslav  

a Obecnímu úřadu Katusice za poskytnutí občerstvení 
pro naše nejmenší.
Myslím si, že akce byla úžasná nejen pro naše 
nejmenší a opravdu se povedla.

Tomáš Vilím
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valokáry 2014

V letní přestávce se podařilo na hřišti dokončit 
přístřešek(pergolu) pro posezení na sportovních 
akcích. Stavba byla finančně podpořena obcí Katusice 
a tímto TJ Sokol za příspěvek děkuje. Po letní 
přestávce začala podzimní část soutěží v kopané. 
Mužstvo mužů odehrálo zatím dvě utkání. Jedno bylo 
vítězné,v druhém byl lepší soupeř. Mužstvo přípravky 
žáků bylo nalosováno do předkola okresního poháru. 
Utkání se odehrálo 3.9.2014 na domácím hřišti. 
Soupeř z Doubravy byl lepší a zaslouženě vyhrál. 
Naši začínající fotbalisté se po prázdninách poprvé 
sešli a proto nebyl čas na lepší přípravu. Seznamují se  
s fotbalovou taktikou a věříme,že se budou zlepšovat. 
V tomto utkání se prohlíželi v nových dresech a přes 
nepříznivý výsledek byli spokojeni. Divácká účast 
byla také slušná a všichni se dobře pobavili. V měsíci 

září sehrají vždy o víkendu turnaj o třech utkáních. 
Poslední termín 27.9.2014 budou hrát na domácím 
hřišti.

 Václav Hybš

Ve 14,30 hod. v sobotu 13. září začal 3. ročník 
Valokáry na Valovicích. Na křižovatku u čekárny se 
začínají sjíždět nemotorová vozítka, káry domácí 
výroby. Nezáleží na tom kolika  členná je posádka, 
ani kolik má kára kol, hlavně pohon musí být vlastní. 
Soutěží se ve třech disciplínách – jízda na čas, slalom 
a jízda elegance. Formule, motokáry, čarodějnická 
košťata, kočárek, koloběžky, postel staré Škopkové, 
lokomotiva, pravěká jeskyně, cikánské povozy, 
popelnice a další závodní vozy s odpovídající správně 
namaskovanou  posádkou. Vozítka vyvolávají úsměv 
a obdiv na tvářích diváků. 
Na start se chystá první z devatenácti přihlášených 

soutěžících, nervozita vrcholí. A je tu první mávnutí 
startéra a na trať se vydává první kára. Diváci 
povzbuzují a drží palce, jen ať to kolo neupadne.    
A neupadlo, všichni soutěžící dojeli v pořádku, 
valováci si užili krásný den plný zápolení, legrace, 
domácích koláčů a jiných dobrot, nebíčko je odměnilo 
za náročnou stavbu soutěžních kár sluníčkem. Co 
více si mohli přát? A my jim to přejeme také a ještě 
mnoho krásných akcí a dobrých nápadů.

 Eva Ulmanová

tj sokol katusice
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mateřská škola

Do nového školního roku nastoupily děti v plném počtu, 
tak jako každý rok, s elánem sobě vlastním, spoustou 
nových zážitků prožitých se svými nejbližšími, se svou 
rodinou. Jejich radostné vyprávění zaujme každého 
a hlavně nově příchozí kamarády, kteří psychickou 
podporu potřebují od každého. Protože zdraví našich 
dětí je to nejdůležitější, hned přispěchal na pomoc 
velký zubní kartáček se svou majitelkou - studentkou 
stomatologie, a jasně, názorně a srozumitelně 
dětem vysvětloval jak správně se o svoje zoubky 
starat a čeho se ve své stravě vyvarovat. Zrak všem 
dětem, na základě projektu „Vidí Vaše dítě správně“, 
vyšetří Mgr. Hamplová - Ortoptika Dr. Očka. Své 
výtvarné nadání uplatní děti na „Podzimní výstavě“ 
v Březovicích a potěší přítomné prvním tanečním 
vystoupením v tomto školním roce. Těšíme se  
na dobrou spolupráci s dětmi i s jejich rodiči.

Kolektiv Mateřské školy Katusice

Studentka stomatologie dětem vysvětluje, jak správně čistit zoubky.

Obrazek dětí z MŠ.

Obrazek dětí z MŠ.

Děti naší školky připravené dozvědět se něco nového.

A ještě z druhé strany.
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základní škola
úsPěšný začátek 
školního roku 2014 - 2015
Přes prázdniny se nám podařilo navýšit kapacitu 
školy ze 75 žáků na maximální naplněnost 120 
žáků což odpovídá všem hygienickým předpisům. 
Tento krok jsme původně plánovali až na příští 
školní rok, ale během měsíce června a letních  
prázdnin neustále přicházeli žadatelé o vzdělávání 
v naší škole, za což jsme samozřejmě rádi  
a těší nás jejich zájem o vzdělávání právě u nás.                                                           
V následujícím školním roce 2015 - 2016 by počet 
žáků měl stoupnout na cca. 95 žáků. 
Zde bych chtěla pochválit celý pedagogický sbor 
školy, který o žáky velmi dobře pečuje a pro chod  
mnohdy obětuje i svůj volný čas. A i díky tomu se 
stále více rozšiřuje dobré jméno naší školy.
Školní rok 2014 - 2015 zahájilo 82 žáků v 5 sa-
mostatných ročnících. Tento počet žáků pama-
tujeme naposledy v roce 1996 - 1997 – 80 žáků 
a předtím v roce 1985 - 1986 – 88 žáků, kdy 
jsem školu navštěvovala jako žákyně 4. ročníku.                                                                                                                            
K tomuto vysokému počtu žáků nejvíce přispěl  
1. ročník, do kterého letos nastoupilo 23 žáků. Jako 
již tradičně je v jejich velký den do školy doprovodili 
rodiče a příbuzní. Dárek věnovaný Obecním úřadem 
Katusice slavnostně předala paní starostka Eva 
Ulmanová za pomoci paní Hrnčířové a předání 
doprovodila milým slovem.                                                                 
Navýšení kapacity školy znamenalo další stavební 
úpravy ve škole. Týkaly se především rekonstrukce 
chlapeckých i dívčích toalet a instalace umyvadel 
s teplou vodou. Dále byla rekonstruována jedna 
šatna a druhá bude rekonstruována během jarních 
prázdnin.
Veškeré chodby školy byly vymalovány a jejich prostor 
přizpůsoben k možnosti využití jak při vyučování, 
tak při přestávkách. Nově nám na půdním schodišti 
vznikl přírodovědně – myslivecký koutek, na hlavním 
schodišti koutek české státnosti, vrchní chodba byla 
uzpůsobena k odpočinkovým aktivitám a na hlavní 
spodní chodbě bude instalována malovaná mapa 
regionu Mladoboleslavska, kde si budeme vyznačovat 
místa, která jsme navštívili v našem školním projektu 
pod názvem „Poznávej svůj region“. Tento školní rok 
navštívíme Michalovickou putnu, Mšeno a Mělník.
První akcí, na kterou bych Vás ráda pozvala, bude 
oslava Dne hudby. Oslavovat budeme „Kytarovým 
recitálem“ kytarového tria „Guitar Arte Trio“ v místním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve středu 24. září 
od 16,30 hodin. Vstupné dospělý 70,- korun, dítě 30,- 
korun. Přijďte nás svou účastí podpořit a vyslechnout 
si ukázky kytarových mistrů.
V před adventním čase Vás pozveme na „Vánoční 
dílnu“, kde budeme vyrábět adventní dekorace.
Naviděnou se budeme těšit na tradiční „Mikulášské 

besídce“ ve čtvrtek 4. 12. 2014.
Naše škola je vždy otevřena všem zájemcům o spolu-
práci a o dění v naší škole. V měsíci říjnu proběhne      
„Den otevřených dveří“, na který jste srdečně zváni. 
Budeme rádi za nabídky vašich nápadů a aktivit, které 
bychom mohli ve škole společně realizovat. Myslíme 
si, že pro naše děti je vždy velkým přínosem pokud 
Vy občané obce jste ochotni předat nějaké zkušenosti 
našim dětem.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Lence Novotné 
a pedagogickému sboru naší školy za organizaci 
letního tábora pro žáky naší školy.
S pozdravem za Základní školu Katusice

Mgr. Helena Bajtlová



- 16 -

tábor 2014 – miletínské lázně
Závěrečný týden letošních prázdnin jsme prožili  
na táboře v Miletíně. Většina z nás tu byla již vloni, 
znali jsme se a ti co se celý rok neviděli se na sebe 
těšili. Ti co byli letos poprvé se rychle rozkoukali. 
Téma letošní táborové hry byli Vikingové. Byli jsme 
rozděleni do pěti vikingských posádek a připravovali 
jsme se na vyplutí za kořistí. Každá skupinka měla 
svoji vlajku, pokřik a samozřejmě název.
Nejprve jsme museli dokázat, že se dokážeme  
na výpravě uživit. A tak jsme hledali po lese lístky  
s namalovanými potravinami a potřebami k vaření, 
poté jsme museli vybrat správný recept k uvaření 
polévky a na závěr to vše směnit za skutečné potraviny 
a uvařit v kotlíku na ohni posilňující polévku. Opravdu 
se nám povedla a všichni jsme si na ni pochutnali.

Druhý den jsme měli za úkol požádat bohy o pomoc 
při plavbě. Nejprve jsme museli projít ze světa lidí  
do světa bohů po duhovém mostě, který střežil jeden 
z bohů a poté nalézt deset paláců bohů, poznat který 
bůh tu žije a splnit jeho úkol. Úkoly byly převážně 
hádanky a kvízy, ale jeden z bohů na nás chtěl i složit 
oslavnou báseň. Po setmění se pak ti nejodvážnější 
vydali přes most ještě jednou vyhledat boha a pod-
pisem stvrdit svou odvahu.
Další den bylo úterý, a to nám opravdu celé propršelo. 
Proto jsme se zdržovali pod střechou a vyráběli si 
vikingské helmy, učili se uzlovat, zacházet s mapou 
a buzolou, orientovat se podle světových stran, 
navlékali jsme si náramky z korálků, pletli košíky  
a zdobili vikingské štíty. Od tohoto dne přepadl celý 
tábor zájem o výrobu náramků z gumiček, takže jsme 
gumičkovali a gumičkovali.
Ve středu už nám počasí přálo a během dopoledne se 
již ukázalo sluníčko. A tak jsme si vyzkoušeli jít podle 
azimutu v terénu, kde na konci stezky na nás čekal 
poklad v podobě zlatých valounů nebo překážkovou 
dráhu po slepu s navigací podle světových stran.  
A protože jsme to všechno zvládli a osvědčili jsme 
se jako navigátoři, naším dalším úkolem bylo vyrobit 
loď. Ale ne ledajakou, musela mít plachtu a pod lodí  
v síti jsme museli propašovat již dříve získaný poklad. 
To jsme se dozvěděli až po získání všech částí 
zprávy, kterou ale pečlivě střežili strážci. Dalo nám to 
opravdu práci ji poshánět a pak ještě vyluštit, protože 

byla psaná runami. Všem družinám se podařilo loď 
sestavit a dopluli na druhý břeh, aniž by se potopili 
nebo ztratili pašované zboží.
Další den jsme už vypluli za kořistí. Družinky se 
rozdělily do dvoučlenných posádek a po značně 
velkém území v lese hledali kořist. Tu představovaly 
různé obrázky, (poháry, kůže, náhrdelníky, atd.). 
Každá dvojice mohla nést najednou nejvíce tři obrázky 
a ty pak v přístavech směnit za peníze. V každém  
z pěti přístavů byla jiná cena, a tak záleželo na důvtipu 
posádky, v kterém přístavu co směnila. Po území se 
také pohybovali celníci a ti zabavovali jak kořist, tak i 
peníze, které u posádky našli. Uprostřed území byla 
banka kam si posádky mohly peníze ukládat, a tam 
na ně celníci nemohli. Peníze si pak družinky přidaly 
k těm, které získávaly v předchozích hrách.
V pátek si v družinkách rozdělili mezi sebou získané 
peníze a vyrazili na táborovou pouť. Tady bylo 
asi deset atrakcí, na které si každý zaplatil vstup  
a po splnění dostal sladkou odměnu. Pokud došly 
peníze, měl každý možnost si je na dalších třech 
stanovištích vydělat. Táborovou pouť sice překazil 
déšť, ale všichni si stihli vyzkoušet všechny atrakce 
alespoň jednou. Večer pak proběhlo vyhodnocení 
celé táborové hry, každá družina dostala za odměnu 
dort o velikosti podle dosaženého pořadí. A jelikož 
se počasí umoudřilo, mohl se konat i slavnostní 
závěrečný táborák.

V sobotu už nás čekalo jenom balení, úklid a v 11,00 
hod. pro nás přijel autobus a odvezl nás zpět k rodičům. 
Nyní už jenom vzpomínáme, na všechny ty soutěže, 
hry, střílení z luku nebo vzduchovky, fotbalová klání, 
chození po laně, čtení příběhu Vikinga Vika, ale i na 
služby v kuchyni nebo řezání dřeva.

Lenka Novotná – vedoucí tábora
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český rok

Léto se pomalu převléká do podzimu, venku se  
po ránu válejí mlhy, stromy se začínají zbarvovat do 
žluta a oranžova a slunce ztrácí na své intenzitě. 
Přes to všechno je ještě léto plně v naší paměti. 
Připomeňme si proto spolu ty největší letní svátky, 
svátky úrody a její sklizně - dožínky.

Dnes si již ani neuvědomujeme, jak je pro nás 
dobrá úroda důležitá. Snad jen cena potravin nám 
vzdáleně připomene, zda byl úrodný rok, či nikoli. 
Dříve tomu tak, ale nebylo. Lidé byli se sklizní spjatí 
daleko pevněji, a neúroda se jim připomínala hladem 
a nedostatkem potravy. Proto bylo pro ně důležité 
za sklizeň poděkovat a pokud možno, zajistit si  
i příští bohatou úrodu. Tento zvyk je stár, jako samo 
zemědělství. Dříve magický obřad spojený s lidskými 
a zvířecími oběťmi se časem měnil a získával spíše 
symbolickou podobu. Nakonec se transformoval  
do podoby, kdy šlo spíše o poděkování za odvedenou 
práci a oslavu úrody. 

Se žněmi bylo spojeno i vázání hospodáře, kdy hlavně 
žnečky svazovaly, či ovazovaly hrstkou požatého 
obilí ruce nebo nohy hospodáři, či někomu z jeho 
rodiny, kdo první k nim na pole přišel. Ten se pak 
musel vyplatit. Ženci spustili s vážnou tváří: „Pěkně 
vítám, pane hosti, do naší práce s uctivostí. My toho 
práva nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata 
i samého krále. Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu 
letos měli a nám na džbán piva dali a při tom se také 
dobře měli. Pozdrav Pán Bůh!“

Když bylo obilí sklizeno, odvezl se z pole slavnostně 
poslední snop, a následovala oslava spojená s vý-
platou ženců. 
Mladá žnečka s věncem na hlavě přinesla hospodáři 
věnec z obilí a polního kvítí a popřála hospodáři  

A. Wierusz-Kowalski. Dožínky. 1910

Sklizeň obilí.

Klasický obilný věnec někde nahradila koruna z obilí.

Vázání snopů.

Tento pohled dnes již neznáme.
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a hospodyni jménem všech ženců štěstí a zdraví.
„Panímámo zlatá, otvírejte vrata; neseme vám věnec 
ze samého zlata.“

„Se srdečným přáním a vážným vinšováním vstoupili 
jsme do příbytku vašeho. Myslíme si a máme za to, 
že nám za zlý míti nebudete, nýbrž v dobrý obrátíte. 
Pantáto a panímámo, já vám vinšuju, aby vás Bůh 
ještě mnohá léta ve zdraví a čerstvosti zachovati 
ráčil, tak abyste ku potěšení a oblažení a vašou 
milou familijou ještě hodně hojnejch žní požívati 
mohli. A tak, aby vaše síla v těchto obživujících žních 
obnovena býti mohla.“

„Mějte, sedláci, mějte vy radosť, že jste naklidili  
do stodoly dosť. Žita, pšenice, ječmen a oves, nemusí 
jíť ženci na pole podnes. Jestli vám tam jaký klásky 
zostaly, zažeňte tam husy, by je sebraly; nebo vy rádi 
pečeně máte, potom o hodech to všecko shledáte.“
Hospodář pak všechny vyčastoval. Dobře se jedlo, 
pilo a tancovalo. 
Důležitost dožínek je doložena i tím, že byly pořádány 
na počest královské korunovace Františka I. v roce 
1792. 

Chmel je v Čechách tradiční zemědělskou plodinou 
již od 15. století. Oslava spojená s jeho sklizní se 
nazývá Dočesná. Její průběh je v podstatě stejný 
jako u dožínek. Hospodáři se předal věnec uvitý  
z obilných klasů, lučních i zahradních květin a ně-
kolika větviček chmele. „Náš milý pane hospodáři, 

Dočesná na žateckém náměstí u příležitosti návštěvy císaře Františka I. a jeho 
manželky Karoliny ve dnech 5.-7. srpna 1833

Chmelový věnec.

Nakládání snopů.

Takto se získávalo zrno dříve.

A takto v 70. letech - pan Čajan a pan Masopust.
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 paní hospodyně! Bůh jest, jenž nám ráčil tu milost dáti  
a hojné žně ve zdraví přestáti. Vám rač toho požehnati, 
co již ráčil naděliti, důkazem naší lásky buďte obilní 
klásky, jež ve věnci tu spojené máme a vám s radostí 
podáváme. Přijměte je z rukou našich tím jménem, 
by byl Pán Bůh až na vždycky pochválen.“
Potom se večeřelo, a po večeři se zpívalo a chasa si 
i zatančila. Nakonec dal hospodář žencům peněžitý 
dárek a hospodyně po koláči.  

Vinobraní mělo v zemích severně od Alp vždycky 
skromný charakter. V českých zemích se vinná réva 
ojediněle pěstovala již v čase velkomoravské říše. 
Ale ještě na počátku středověku u nás víno nebylo 
běžným nápojem. Teprve zásluhou církve se začalo 
víno pěstovat. Větší rozšíření pěstování vinné révy se 
datuje do 14. století za vlády krále Karla IV. Víno se  
od té doby pěstovalo v různých částech země, 
dokonce i v klimaticky nepříznivých oblastech, kde 
bychom to dnes vůbec nečekali, například i na Šumavě  
a v podhůří Krušných hor. Dnes se u nás vinná réva 
pěstuje hlavně podél Labe a na jižní Moravě.
Oslava závěru sklizně vinných hroznů byla typická 
pro všechny vinařské oblasti. Většinou se všichni, 
kteří na vinici pracovali, ozdobili révou a v průvodu  
v čele s vinařem s posledním trakařem hroznů, šli  
do kvasírny, kde následovalo pohoštění a zábava.
Dlouhou tradici mají vinobraní v nedalekém Mělníce, 
kde se například v první polovině 20. století za 
podpory agrární strany a organizací sdružujících 
vinaře konalo několik velkolepých oficiálních oslav.  
V roce 1922 se zde zúčastnil vinobraní i prezident T. G. 
Masaryk. Městem tehdy projelo mnoho alegorických 
vozů, a také se tu poprvé objevila hraná scénka  
o příjezdu Karla IV. do Mělníka, která provází mělnické  
vinobraní až do současnosti. Letos se Mělnické 
vinobraní  uskuteční od pátku 26. 9. až do neděle  
28. 9. Pro hosty je již tradičně připraven bohatý 
kulturní program. 
Asi nikoho nepřekvapí, že lidové tradice a oslavy 
provázely i sklizně jiných plodin. Šlo zejména o plodiny, 
které na daném území zajišťovaly lidem obživu. A tak 
jsou známé oslavy při sklizni lnu, konopí, brambor, 
řepy ovoce a v dnešní době, třeba na Trutnovsku,  
i slámy. 

M. Flodrmanová

Sklizeň chmele rok 1898.

Sklizeň chmele dnes.

Oficiální Dočesná z 60. let v Žatci.

Sklizeň na vinici.
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v prosinci 2014.
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

inzerce

agrodružstvo katusice

ceník uhlí
dodavatel výhřevnost mj/kg zrnění mm cena včetně dopravy, 8,5% 

ekolog.daně za 1 tunu
litvínovská uhelná a.s. most - herkules
427 o1  ořech 1 18,00 20 – 40 2 430,- Kč
418       kostka 18,00 40 – 100 2 530,- Kč
doly bílina – úpravna ledvice
121 o1      ořech l 17,60 20 – 40 2 580,- Kč
113 ko 2   kostka 17,60 40 – 100 2 800,- Kč
122 o2      ořech 2 17,60 10 – 20 2 320,-Kč

brikety rekord německé
19,00 156x63x45 4 430,-Kč
19,00 52x61x40 4 220,- Kč

úklid s dopravníkem        1,5 t 100,- Kč
                                   nad  4,- t 83,-  Kč

ceník  hnojiv - podzim 2014
cena bez dPh za 1 tunu

Spolsan 21% N krystalický 4 200,- Kč
NPK 15-15-15 9 200,- Kč
Draselná sůl  60% 9 200,- Kč
Amofos 52% P2 O5 12%N 12 600,-Kč
Vápnitý dolomit 1 100,- Kč

K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 21%

Objednávky vyřizuje paní Brožková Eva
tel. 326 394 282, 607 649 750 
www.agrokatusice.cz


