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číslo - 3. září 2015

Před 100 až 150 lety měly naše vesnice jinou tvárnost, 
nežli je dnes. Spojení s městy nebylo v okrese bělském 
téměr žádné, neboť tu nebylo ani místních drah ani 
autobusů, ba ani jízdních kol. Města se tedy poměrně 
málo navštěvovala, protože pěšky se promarnilo 
mnoho času, kterého si dovedou na venkově dobře 
vážit. Doprava u těch majetnějších byla bryčkou, nebo 
kočárem taženými koňmi. Obchodů po vsích bylo 
málo, řemeslníků mnohem méně nežli dnes. Živila 
se tudíž řada lidí zemědělstvím, prací v lese, nebo 
tím, že vozili a nosili potřebné zboží po vesnicích. 
Postupem času se ustálili dle toho, co se nejvíce 
prodávalo. Určité okrsky měly své typy prodavačů. 
Jednalo se zvláště o zboží levné, které nestálo za to, 
aby se pro něj schválně do města zajíždělo. 

Ticho našich vesniček bylo často přerušováno 
vykřikováním různých prodavačů. Všechno toto 
se změnilo, přestalo tu veselé klepání cepů, které 
se ozývalo přes celou zimu, ustal brukot obilných 
mlýnků – fofrů. Po chalupách již nechodí babka 
s putnou kvasnic, ani zelinářka s nůší zeleniny. 

Přestává i nádhera největšího venkovského svátku 
posvícení, bohužel přestávají také mnohé krásné 
zvyky a obyčeje. Tichem vesnice zazní zřídka kdy 
flašinet. Řezníci již nevolají co na prodej, kolomazníci 
nevykřikují kupte kolomaz, vápeník nevolá kupte 
vápno. Stavení téměř přestali obcházet pokorní 
dráteníčkové, přestalo věčné tahání vody ze studny. 
Zhasly petrolejové lampy, nastal nový život rušnější 
a plodnější.
Katusice vyrostly, projíždí zde dráha, která nás 
spojuje se světem, jezdí tu autobus, míhají se tu auta 
motocykly, kola. Tempo života se zrychlilo. Vznikla 
tu cihelna, byl vybudován vodovod, obydlí zazářila 
jasným světlem elektrickým, do hospodářství bylo 
zavedeno velké množství strojů hnaných elektřinou 
– za jeden lidský věk tolik přeměn.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Jaký byl vývoj řemeslníků a živnostníků v Katusicích, 
případně v okolí. Jejich počet a zaměření se odvíjelo 
od doby, ve které občané žili a co bylo jejich hlavní 
zaměstnání. Katusice v minulosti byly zaměřeny  
na zemědělství, které bylo dominantní s primitivním 
způsobem obdělání pozemků a sklizně plodin, 
většinou obilovin. Polní hospodářství na bělsku 
zůstávalo, tak jako jinde, po celá staletí nezměněno. 
Středověk neučinil téměř žádného pokroku. Pozemky 
byly rozvrženy na tři hony. Na jednom se pěstovala 
jař, na druhém ozim a třetí zůstal úhorem. Tak to 
trvalo téměř do začátku 19. století. První průlom  

Stavba cihelny v Katusicích - 15. 9. 1908

Katusice a okolí 19. - 20. století. 
Jak se žilo, pracovalo, co se pěstovalo, jaká byla řemesla, živnosti a další zajímavosti.

Cihelna - rok 1946



do této soustavy nastal pěstováním brambor, které 
byly kolem let 1770 zavedeny do Čech.
V Katusicích se začaly pěstovat od roku 1791. 
V kronice skalské je napsáno, že tohoto roku 
odevzdával Jiří Čížek z Katusic chalupu svému synovi 
a vymiňuje si k výměnku dva záhony brambor, aby měl 
zajištěnou obživu. Nevěsty dostávaly sadbu brambor 
jako svatební dar, aby zajistily obživu rodiny.

V Bělé, kde je bramborářská oblast se začaly 
pěstovat brambory o dva roky později. Další plodina, 
která ovlivnila osevní postup z hlediska vhodné 
předplodiny a ekonomiky podniku byla cukrovka. 
Národohospodáři uvádějí, že 1ha žita uživí 5 lidí, 1ha 
pšenice 6 lidí, 1ha brambor 10 lidí a 1ha cukrovky 
20 lidí. Dále se přešlo na některé technické plodiny  
i zásluhou Jana Nepomuka Krouského, které zaváděl 
a doporučoval. Například řepka od roku 1850 nebo 
na lehčích půdách len.
Olej z řepky se používal hlavně na svícení, jeho 
nevýhodou bylo, že neměl tak jasný plamen, jako 
například petrolej a více při spalování kouřil. Petrolej 
byl však dražší.
Zavedením těchto plodin se přešlo od nevýhodného 
trojhonného hospodářství na soustavu střídání plodin. 
Postupně se vyráběly potřebné stroje a zařízení. 
Na vesnicích vznikaly dílny, kde pracovali schopní 
řemeslníci.
Chronologie živnostníků a řemeslníků není uváděna 
přesně v časovém postupu.

Byli to především kováři v Katusicích p. Šípek  
a p. Procházka, koláři p. Záruba a p. Medonos, 
truhláři p. Krouský a p. Štewich, sedláři p. Drbohlav  
a p. Lukavec. Na přesnější práce byla strojová 
dílna, kde pracoval p. Pavel. Elektrozávod p. Přibyla  
a p. Drahota.

Chtěl bych upřesnit soustavu střídání plodin, která 
měla velký vliv na ekonomiku podniku, zvýšení 
výnosů. Spolu s dalšími opatřeními jako je technologie 
obdělávání, možnost nákupu strojů, hnojení 
organickými a anorganickými hnojivy a v neposlední 
řadě rozvoj živočišné výroby.
Katusice se stávaly bohatou obcí, lidé měli více peněz, 
více investovali a lépe žili. To umožnilo stavět na tu 
dobu progresivní statky s výhodným uspořádáním 
budov, jak to dokazují vystavované miniatury 
v muzeích v Přerově nad Labem a v zemědělském 
muzeu v Kačině. I v tomto byly Katusice progresivní 
a tím byla možnost vytvoření dalších řemesel  
a menších podniků. Zintenzivnil se provoz cihelny, 
stavitel p. Kredba dělal potřebné plány, pokrývač 
p. Honzátko zajišťoval pokrytí střech, klempíři p. 
Třešňák, p. Záruba a později p. Kynych prováděli 
klempířské práce. Rovněž provoz lomu na Bezveli 
pomáhal z hlediska zajištění stavebních materiálů  
a dával práci lidem, kteří tam pracovali.
Dále byla zřízena nákladní a osobní doprava 
v Katusicích, kterou zabezpečovali p. Vetešník  
a p. Folprecht Š.. I obec se stala vzorem pro ostatní 
vesnice, byly zde zřízeny bezprašné chodníky, hráze  
u rybníka byly vystuženy štukami. Bylo zřízeno veřejné 
osvětlení, provedena výsadba zeleně, postupně 
opravovány budovy včetně nově postavených jako 
byla škola, hospodářské družstvo, které značně 
pomáhalo zemědělství, okresní hospodářská 
záložna, obecní budova ve které byla pošta, později 
byl zaveden i telefon.
V rámci obce byla zřízena kontribuční sýpka 
s vytvářením zásob obilí pro léta neúrody a újmy 
vinou požárů, jak pro obživu obyvatel, tak pro další 
osev. Sýpka se nacházela tam, kde je nyní čp. 108. 
Dále byla postavena vinopalna a sušárna ovoce,  
ta byla v místech nynějšího čp. 14 na návsi.
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Jaroslav Šípek čp. 54 - Strojní kovářství a podkovářství - kololis

Mistr Šípek - rok 1934

Strojní zámečnictví - Josef Pavel čp. 93
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Malá primitivní lisovna na olejná semena byla 
umístěna v místech nynější prodejny COOP. V obci 
byla i dvě zahradnictví p. Ramzeitel, dříve p. Modrák 
a později p. Šmíd ve Spikalích.

Důležitým opatřením bylo zřízení záložny pro okres 
bělský, která byla zřízena zemědělci. Pracovala 
s vytvořením minimálního zisku. Podstatné bylo pro 
obyvatelstvo, aby každé řemeslo, nebo živnost byly 
rentabilní, aby mírně vydělávaly. 

Pro odpočinek a dobré posezení byly v provozu dvě 
hospody. Jedna v sokolovně a druhá u Kvajsarů.
V sokolovně bylo též kino, pořádaly se tam zábavy, 
hrálo se divadlo a sokolové tam cvičili, později i děti 
ze školy. V hospodě u Kvajsarů byl kulečník hojně 
navštěvovaný, kde se pořádaly různé soutěže mezi 
jednotlivci a družstvy.
V obci byli dva řezníci p. Najman a p. Veverka. 
V řeznictví u Najmanů byla i porážka a větší výrobna 
včetně udírny. 
Bylo požadováno i čerstvé pečivo, proto pan Slavík 
zřídil pekárnu, ve které dále působili p. Vaněk  
a později p. Halouska, nynější budova čp. 57.
Důležité jsou i potravinářské obchody a obchody 
se smíšeným zbožím. Byly to Družka, Včela  
a později Jednota s vedoucími p. Dobiáš, p. Radvan,  
p. Šinkman, p. Němeček a p. Šípek.
Na vesnicích se hodně šetřilo a ošacení a boty se 
opravovaly, nebo se různě přešívaly, než nakupovaly 
nové. Pro muže šili krejčí p. Nedvěd, p. Krofta,  
p. Viták. Pro ženy šily švadleny pí. Třešňáková,  
pí. Honzátková, pí. Lukavcová.

Na Valovicích chodil potulný krejčí pan Šébl, který 
byl u zákazníka ku stravě a také tam spal, nebo 
švadlena paní Grolmusová z Březinky, která třeba 
týden docházela a pracovala, podmínkou bylo, aby 
měla k dispozici šicí stroj. 
Podobně opravovali obuv ševci p. Záruba, p. Beneš, 
p. Hudeček. Pan Beneš později uzavřel smlouvu  
i o prodeji obuvi s firmou Baťa, později tam pracovali 
Štěrbovi.

Řeznictví a uzenářství u Najmanů - čp. 34

Budova záložny

Baťova prodejna - čp. 109 - pan Beneš

Krejčí Josef Nedvěd - čp. 13
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V provozu byly i dvě benzinové stanice p. Beneš 
a p. Šípek. I dva holiči p. Trefný a p. Eichler měli 
stálou práci, protože do Katusic docházeli zákazníci 
i z okolních obcí, později byla i kadeřnice pro ženy 
paní Fojtíková.
Porodní bába paní Burdilová měla práci i mimo 
Katusice v širším okolí. V Katusicích byly v provozu 
i menší obchody, jako například mlékárna paní 
Hyškové, trafika rodiny Lacinovi, prodej lahvového 
piva rodiny Altovi a paní Novákové, prodej textilu 
paní Vetešníkové.

Aby se zlepšil komunikační systém, bylo budováno 
několik silnic pod patronací okresního úřadu Bělá.  
O jejich kvalitu se starali po jejich postavení většinou 
obce a zemědělci a za údržbu zodpovídali cestáři. 
V Katusicích to byli p. Hošek, p. Kynych, p. Masopust, 
p. Havlát. Přebírání nových silnic prováděl p. Oršl 
z Březovic, který toto prováděl po dešti, kdy byly vidět 
kaluže. Silnice musela mít potřebný zaoblený tvar, 
aby voda stékala do příkopu, který byl pravidelně 
čištěn. Hlína byla používána do kompostu. Pan Oršl 
byl přísný pán a cestáři z něho měli strach.
V obci byla trvale i četnická stanice s četníky  
p. Peprný, p. Janda, p. Taraba, p. Semerád. Při obci 
byl i obecní policajt p. Modrák, který vždy vybubnoval 
potřebné zprávy pro občany Katusic a zároveň dělal  
i kostelníka, hrobníka a ponocného. Následovali ho 
p. Burdil, p. Vaněk.
Obecní hajný byl p. Krouský, měl nastarost obecní 
lesy a myslivost. Do Katusic pravidelně dojížděl  
i zubař, ordinace byla v nynějším čp. 110 později 
v čp. 112.
Pro rozvoj elektrofikace byla zřízena provozovna 
Dražice. Dále tu byla prodejna uhlí, kde pracoval  
p. Kvajsar a později pí. Přibylová.
Nejvíce živnostníků a soukromých podnikatelů bylo 
v roce 1945 – 1947. Po válce byla velká euforie 
v podnikání. Velký odliv lidí z Katusic nastal po 
rozhodnutí vítězných mocností a vydáním Benešových 
dekretů o vysídlení sudetských Němců. Z Katusic 
odešlo 250 občanů, většinou deputátnických rodin 

a řemeslníků, posílit akci „osídlení pohraničí“. Další 
destabilizace nastala na zemědělském úseku. Větší 
statky měly nedostatek lidí a zákonitě vznikaly 
problémy s neplněním úkolů a následnými soudy 
končící s vystěhováním některých rodin. Bylo to 
nezákonné rozhodnutí. Postupně končili střední i malí 
rolníci a připravovalo se založení Státního statku. 
Bylo to po nastolení moci po roce 1948 vládnoucí 
strany na základě plnění jejího programu. Rovněž 
živnostníci museli ukončit činnost v podnikání  
a u větších firem bylo i zabavení dílen a strojů. V 60 
letech jezdilo denně z Katusic do závodů Škoda  
a Akumulátorka kolem 60 lidí. Nastala další etapa 
vývoje v Katusicích.

Víme, že pro některé občany to bude nezáživné 
čtení, pro starousedlíky to bude zajímavější, že si 
připomenou lidi, kteří zde žili a jako živnostníci sloužili 
občanům a pro ty mladé to může být určitá motivace, 
co by se v Katusicích mohlo zavést a která řemesla 
by se dala uplatnit. 

Václav Kuntoš

Drbohlavova dílna - sedlář a čalouník - čp. 52

Obuvník pan Záruba - čp. 23

Dům p.Šípka čp.53, kde byla i jedna z čerpacích stanic (na snímku je vidět stojan)



- 5 -

OKrES BěLSKý
Když byly po roce 1849 zřizovány soudy okresní, 
stalo se město Bělá pod Bezdězem roku 1851 sídlem 
okresního soudu, ke kterému náležely obce:
Bělá pod Bezdězem, Čistá, Plužná, Březinka, 
Březovice, Bezdědice, Víska, Nosálov, Doubravice, 
Trnová, Sudoměř, Katusice, Líny, Kováň, Krásná 
Ves, Spikaly, Skalsko, Kovanec, Doubravička, Boreč, 
Vrátno, Kluky, Lobeč, Skramouš, Mšeno, Stránka, 
Tajná, Ledce, Kadlín, Vrchbělá, Jezová, Dolní Krupá 
a Horní a Dolní Rokyta.
Prvním okresním soudcem jmenován byl Karel 
Kalina, rodák z Písku.
Zároveň s okresním soudem byl v Bělé zřízen berní 
úřad a berním jmenován Josef Beránek, rodák 
z Kutné Hory.

Poznámka: Mšeno, Skramouš, Stránka, Tajná, Ledce 
a Kadlín byly r. 1873 od bělského okresu odděleny  
a přiděleny k okresu mělnickému. 

Václav Pekař

SpOJENí KATuSicKých hrABAT ŠpOrKů S FrANTiŠKEM ANTONíNEM ŠpOrKEM, 
ZAKLADATELEM ŘÁDu Sv. huBErTA A MAJiTELE ZÁMKu KuKS.
František Antonín Špork (1662 – 1738), osobnost 
v české myslivosti, zakladatel řádu sv. Huberta, 
patrona myslivců. Byl synem Jana Šporka  
(1597-1679).
Měl ještě 3 sourozence a to Annu Marii Sabinu 
(1661 – 1717) provdanou za hraběte Karla Rudolfa 
Sweertse, Annu Kateřinu (1669 – 1712) a na konec 
svého mladšího bratra Ferdinanda Leopolda, který 
nás zajímá, jakož to předek Šporků, kteří vlastnili 
Katusice s Krnskem a Řehnicemi.
Ferdinad Leopold Špork se narodil 13.1.1664 v Lysé 
nad Labem a zemřel 28.4.1711 v Bádenu u Vídně. 
Svoji choť Apolonii Rozálii Vratislavovou z Mitrovic 
(1666 – 1747) si bere dne 15.9.1687 v Praze. Měli 
spolu 6 dětí. A to Jana Antonína, Jana Václava, 
Eleonoru Anežku, Jana Michaela, Jana Rudolfa  
a Jana Josefa, který nás právě zajímá jako předek 
Šporků z Krnska.
Jan Josef, nar. 17.9.1693 v Praze a zemřel 17.6.1749 
v Heřmanově Městci. Jeho manželkou byla Marie 
Anna Věžníková z Věžníku (1698 – 1738). Měli spolu 
3 děti, jednu dceru jménem Marie Anna a dva syny 
Jana Karla a Jana Václava, předka Šporků.
Jan václav, narozen 26.1.1724 v Heřmanově Městci 
a zemř. 25.2.1804 v Praze měl se svou ženou 
Eleonorou hraběnkou Clary-Aldrigen (1735 – 1803)  
5 dětí. 3 dcery se jménem Walburga, Antonie  
a Marie. A potom 2 syny, staršího Jana Václava Silvista  
a mladšího Leopolda.
Starší syn Jan Václav Silvist se stává pánem  

na Krsnsku, Řehnicích a Katusicích a ještě čtyř 
chalup obce Spikaly a to čp.6, 7, 8 a 10.
J. v. S. Špork se narodil 1.12.1754 v Praze a zemřel 
8.12.1828 v Bělé. Byl dvakrát ženatý. První jeho 
ženou byla Ludvika svobodná Gabelkowen (1767 – 
1788), se kterou měl svatbu roku 1786. Druhá jeho 
žena a matka jeho všech tří dětí se jmenovala Rozálie 
svobodná Langedorf (1770 – 1836) a tu si bere roku 
1791. Jejich děti: Eleonora, Jan Josef Maria a Jan 
Václav.
Jan Josef Maria Špork narozený 5.12.1795 
v Chrudimi a zemř. 29.1.1850 v Praze, tak měl za svou 
ženu Walburgu z Věžníku (1803 – 1877), oddáni byli 
v Bělé u Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) 
roku 1827. Měli početné potomstvo a to 8 dětí. Jana 
Eduarda, Leopoldinu, Gabrielu, Rozálii, Annu, Jana 
Rudolfa, Marii a Jana Ferdinada. Nás bude zajímat 
Jan Rudolf.
Jan rudolf, narozen 27.5.1839 v Horkách (asi Horka 
II na Sázavě), byl pánem v Katusicích, měl syna 
jménem Leopold, který žil v obci Katusice na statku 
a zámečku čp.5. Leopold Špork zemřel roku 1928, 
jako starý mládenec. Tímto datem vymřel rod 
Šporků.

Václav Pekař
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600. výrOčí upÁLENí MiSTrA JANA huSA

V sobotu 27. července 2015 ve 14,45 hodin jsme se 
společně sešli na okraji Katusic a po té se vydali ke 
studánce v Dolcích. První zastávka byla u obnovených 
schodů na stezce ke studánce. Před lety zbudované 
schody dosloužily a bylo třeba zbudovat nové. Nápad, 
jak schody zbudovat, dostali pánové Tomáš Vrba  
a Tomáš Vilím. Na stavbu využili právě kácené akáty 
z obecního lesa. Pro velkou hmotnost akátu nešly 
schody zbudovat v dílně a po té je převézt do Dolců. 
Museli dobře měřit a počítat, aby schody připravili  
u sebe na zahradě, po částech svozili do údolí a zde 
postavili. A jak se můžete přesvědčit, měřili dobře. 
Schody jsou pevné, pohodlné a vzhledné. Ceníme 
si jejich práce, byla to dřina pracovat s tak tvrdým  
a těžkým materiálem a nejvíce si ceníme jejich ochoty 
věnovat čas pro nás všechny. 

Zároveň pánové Vilím a Vrba uklidili spadlé stromy 
okolo stezky, vyřezali nálety a pročistili vodoteč.                                                                                                                                     
Na místě u schodů jsme jim jménem obecního úřadu 
i spoluobčanů poděkovali malým dárkem. Tohoto 
zastavení se zúčastnili i obyvatelé Spikal, kteří ten 
den pořádali sraz rodáků, a přišli nám naproti po 
louce z druhé strany. Stáli jsme naproti sobě, katusičtí  
nahoře, spikalští pod schody, mezi námi páska, 
která se symbolicky střihala na otevření stezky. Toto 
postavení vyvolalo veselou atmosféru, kterou vtipně 

komentovali někteří spikalští účastníci pokřiky: už to 
střihněte a pusťte nás k sobě.
Po přestřižení pásky jsme sešli po schodech  
ke spikalské skupině a pokračovali druhými schody 
ke studánce.       
Zaměstnanci obecního úřadu vyčistili okolí studánky, 
očistili Husův kámen, vysázeli květiny a postavili 
lavičky. Zde účastníci oslav vyslechli povídání o životě 
a odkazu Mistra Jana Husa a o historii studánky 
v Dolcích. Postáli jsme na tomto kouzelném místě, 
v údolí zvaném Dolce, kde kdysi vedla vozová cesta,  
a vzpomněli šestistého výročí upálení Mistra Jana 
Husa, ale i tvrdý život našich předků, kteří chodívali 
pro vodu až sem ke studánce. Potěšilo nás, že naše 
malá slavnost přilákala návštěvníky i zdaleka. Mezi 
naše věrné příznivce patří i pan František Krajíček  
z Prahy, chalupář z Kováně, který s námi chodí  
na poznávací výlety „Poznávej svou obec“ a nejen,  
že nám dodává fotodokumentaci z našich akcí, 
ale také k dnešní slavnosti nám poskytl písemné 
podklady. Je milovníkem historie a tohoto kraje a my 
mu děkujeme za pomoc a náklonnost k naší obci. 

Snědli jsme koláčky, které nám nabídla děvčata 
z obecního úřadu a vydali se do Spikal na sraz rodáků. 
Pěkně se nám údolím šlapalo, louka byla posekaná,  
pan Václav Míč ze Spikal pravidelně seká louky  
až k Hrádku. Ve Spikalích na nás čekalo občerstvení 
a sraz rodáků se rozjel naplno. 

KuLTurA A SpOrT v OBci



SrAZ rODÁKů vESNičKy SpiKALy

V naší malé obci Spikaly se stalo tradicí, že každých 
10 let pořádáme sraz rodáků obce Spikaly. Tentokrát 
to bylo, ale let jedenáct. Srazu se účastní nejen ti, 
kteří zde žijí, ale i narodili nebo zde navštěvovali své 
příbuzné.
Letošní sraz byl spojen s 600. výročím upálení mistra 
Jana Husa.
Sraz se konal 27.6. 2016 od 14 hodin na palouku 
ve Spikalech, kde stávalo kdysi čp.18. a hasičská 
zbrojnice. Na 15 hodinu, kdo měl chuť a zájem, tak se 
mohl projít procházkou do Dolců k bývalé studánce, 
kde stávaly Husovy kameny. Zde proběhl výklad  
o dějinách studánky, o Janu Husovi, jeho výročí 
upálení a položení kytic na kámen Jana Husa.
K samotnému srazu rodáků by nedošlo, kdybychom 
jsme si, my spikaláci neřekli, že čas letí a žijících 
rodáků už mnoho není a víme, jak při posledním srazu 
před jedenácti lety byli všichni spokojeni. Proto jsme 
se někteří z nás pustili do příprav srazu spikalských 
rodáků.
Nejdůležitější bylo sehnat adresy. Z předešlých 
srazů máme knihu, kam se rodáci zapsali a napsali 
i své adresy či jiné kontakty. I přesto, některé 
kontakty jsme museli sehnat přes známé a příbuzné. 
Rozeslalo se přibližně 100 pozvánek. Dále jsme se 
starali, kolik nás nakonec bude a jestli bude dost 
nápojů a jídla. Jídla a pití bylo nakonec dostatek. 
Jídlo bylo zajištěno z Eurestu a pivovar Podkováň 
nám zapůjčil svůj pojízdný kiosek, kde se čepovalo 
výborné podkováňské pivo a malinovka. Naše ženy 
ze Spikal napekly různé moučníky. Dále jsme měli 
postavený ještě jeden dřevěný kiosek a udírnu.  
Od obce Katusice jsme měli zapůjčený stan, pod 
kterým jsme měli stoly a lavice.
Ten den 27. června se ještě vše dochystalo. Sluníčko 
sice nesvítilo a spadlo pár kapek, ale věděli jsme 
dopředu, že se nemáme čeho obávat a že sraz se 
vydaří. Jakmile odbila 2 hodina odpolední, začali 
se scházet rodáci. Najednou byl plný palouk lidí. 
Nakonec největší radost měla paní Jírová z čp.16, 
která je již několik let upoutaná na vozíku. Moc se jí 
na srazu líbilo. 

Na 17 hodinu začala hrát výborná hudební dvojice  
p. Ginzl z Březovic na harmoniku a p. Ritschel  
z Vísky na bubny. Ti hráli opravdu výborně a také 
se jim u nás líbilo. Ještě jednou jim chceme tímto 
poděkovat, byli úžasní. Hráli nám do půlnoci a zábava 
byla tak rozjetá, že se i tancovalo.

Nakonec se sešlo přes 100 lidí, nejen rodáci,  
ale i obyvatelé našich okolních vesnic, kteří šli  
na procházku ke studánce v Dolcích a dále směrem 
do Spikal.
Letošní sraz se zkrátka velice vydařil a dále stojí  
za připomínku poděkovat všem spikalským rodákům 
za účast a výpomoc na tomto našem srazu. Děkujeme 
OÚ Katusice a SDH Spikaly za finanční pomoc.

Iveta Pekařová

- 7 -
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výrOčí 130 LET OD ZALOžENí SDh KATuSicE

Na našem srazu hasičské a záchranné techniky  
a jejich osádek, u příležitosti 130. výročí od založení 
sboru dobrovolných hasičů Katusice, se zúčastnilo 
12 sborů hasičů, 1 posádka zdravotnická. Celkem 
bylo k vidění 36 hasičských vozidel, 2 policejní,  
1 zdravotnické. Navštívilo nás 500 diváků,  ale z řad 
našich občanů jich moc nebylo, což nás tak trochu 
mrzí. Je smutné, ze přijde víc cizích než místních lidí. 

Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli  
na organizaci především Josefu Taclíkovi, Janu 
Nikovi ml., Karlu Vobořilovi, Martinu Hulínovi,  Jiřímu 
Pinkasovi a zbytku pomocníků.  Dále chci poděkovat 
zejména Obecnímu úřadu Katusice za příspěvek  
na tuto velkou akci,  paní starostce za proslov 
a dary pro pana Václava Cinkla, který je letos 
60 let u hasičů. A právě pro něj jsem tuto akci 
zorganizoval. Dostal k výročí u hasičů sraz mnoha 
hasičů, jelikož s nimi žije celý život a mnoho nás 
naučil a udělal pro nás všechny mnoho. Tuto akci 
podpořili: Obec Katusice, Středočeský kraj, Probo 
NB, Husqvarna,  Pavliš a Hartman, Dräger, Pivovar  

Podkováň, kurzy motorových pil, SDH Doksy, Policie  
ČR Bělá pod Bezdězem, Městská policie Mladá 
Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Mělník, HZS Bělá 
pod Bezdězem,  HZSp Škoda Auto MB, Medevac, 
ČČK Mladá Boleslav, Jan Malhous ml., ředitel HZS 
územního obvodu Mladá Boleslav Jan Hadrbolec, 
velitel stanice Bělá pod Bezdězem Jan Niko. 

Tomáš Vilím

vALOTOur 2015

Dne 19. 8. 2015 se na Valovicích konal již 3. ročník 
srazu historických vozidel VALOTOUR 2015. 
Počasí nám přálo a i proto se sjelo 23 automobilů  
a 3 motocykly. Nejvíce byla zastoupena ŠKODA, 
dále FIAT, ale celkově bylo k vidění 12 značek 
veteránů a 3 značky motocyklů. V 11 hodin startovalo 
první vozidlo do orientační jízdy, která měřila 95 km.  
Na trati posádky absolvovaly dva měřené úseky 
a musely plnit záludné úkoly včetně slalomu  
na čas. Přestávka se uskutečnila na hradě Houska, 
kde proběhla prohlídka za výkladu majitele pana 
Šimonka.
Všichni účastníci se v pořádku dostali do cíle. K naší 
radosti vyhrála jedna z pěti domácích posádek- 
VÁCLAV POSTELT a MARTIN KOSA na ŠKODĚ 100,  

druzí byli JINDRA a DANA HONZÁKOVI s vozem 
TRIUMF SPITFIRE, třetí se umístili VLADIMÍR 
KŘEMENÁK a VÁCLAV VLK s FIAT 850.



 

Celý den se nesl v přátelském duchu a věříme, 
že příští rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu  
a společně prožijeme krásný den s veterány.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům  
a hlavně Obecnímu úřadu Katusice.

Luboš Vlk
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vALOvicKÉ vALOKÁry

V sobotu 19. září proběhl již 4. ročník Valovické 
valokáry.
Na start v 15 hodin u Martinců se dostavilo 17 
startovních čísel dospěláckých i dětských posádek. 
Soutěžící posádky mají za úkol si připravit divácky 
zajímavý stroj – káru bez motoru schopnou sjezdu 
valovického kopce a s tímto strojem absolvovat sjezd 
a slalom na čas, plus závěrečnou jízdu „ krásy“.
Diváci mají za úkol bodově ohodnotit kreativitu 
soutěžních posádek a to jak dospěláckých,  
tak dětských.

Letos se mezi nejzajímavější stroje v dospělácké 
kategorii řadí: popeláři, husité ze Sudoměře a trojský 
kůň, v dětské kategorii - skauti, Vilda zahradník  
a perníková chaloupka.
Ale i ostatní stroje byly velmi nápadité a daly svým 
tvůrcům moc práce.
Krásný den plný závodního nadšení, který se obešel 
bez zranění, byl zakončen v klubovně u Luboše, 
kde jsme poseděli, pojedli chutné krmě od našich 
hospodyň, zazpívali si a už nám vrtalo hlavou jakou 
káru připravit příští rok.
A co popřát příštímu 5. ročníku? Ještě více posádek, 
pěkné počasí a žádné zranění. O zábavu se 
postaráme sami…

Mgr. Helena Bajtlová

HusitéSkautky na dráze

Trojský kůň na startu

Vítězné vozidlo - Valopag
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výLET

Ve čtvrtek 17. září jsme pro naše obyvatele uspořádali 
zájezd. Ve čtvrt na devět jsme odjeli od autobusové 
čekárny v Katusicích směr Dobrovice. První zastávka 
patřila muzeím cukrovarnictví. Zde zdokumentovaná 
těžká ruční práce při pěstování a sklizni cukrovky, nám 
je dobře známa a je fajn, že je již minulostí. Jednocení 
a okopávku nahradilo jednokličkové semeno, přesný 
výsev a chemické ošetření. Dozvídáme se zde,  
že v Semčicích byla v roce 1913 Václavem Bartošem 
založena šlechtitelská stanice cukrové řepy a zde 
vyšlechtěné odrůdy cukrové řepy nesoucí název 
Dobrovická se staly na dlouhé období základem 
pro další odrůdy domácího sortimentu. Českému 
řepařství se dostává uznání i v mezinárodním 
měřítku. Šlechtitel (a pozdější ředitel) prof. Ing. Dr. 
Václav Stehlík DrSc. byl zakladatelem Mezinárodního 
řepařského ústavu v Bruselu. Výnosné a super 
cukernaté odrůdy se uplatňují i díky spojitosti 
s cukrovarem TTD v Dobrovici, který byl založen 
rodem Thurn-Taxis v r. 1831. Dnes je cukrovar po 
celkové rekonstrukci, kompletně byla předělána linka 
na příjem řepy, výrobu cukru, sušení řízků a výrobu 
lihu. Cukrovar je největším cukrovarem nejen v ČR, 
ale ve všech nových členských státech EU. 

Další expozice nás seznamují se zpracováním 
cukrovky, výrobou cukru a výrobky z cukru. 
Postáváme u dnes již historických krabic na kostkový 
cukr. Pamatujete, na co všechno se tyhle pevné 
krabice z tvrdého papíru hodili?     

Končíme prohlídku obohaceni o znalosti v oboru 
cukrovarnictví. Přejeli jsme na náměstí a jdeme  
na oběd do restaurace Radnice. Posilněni odjíždíme 
na Loučeň. Vzhledem k tomu, že je všední den a po 
prázdninách, je zde liduprázdno. V klidu si prohlížíme 
park a sedíme na nádvoří. Prohlídka začíná, paní 
průvodkyně je oblečena do stylových šatů a kloboučku. 

Náramně se to do zámeckého prostředí hodí. Zámek 
skrývá mnohé bohatě zdobené komnaty zařízené 
krásným nábytkem. Vcházíme do hudebního salonu 
a paní průvodkyně nás vyzývá, zda někdo z nás 
chce vyzkoušet zde stojící klavír. Jednohlasně padla 
volba, na nám všem známého muzikanta a milovníka 
hudby, pana Václava Frostu. Usedá a z nástroje se 
ozývá příjemná melodie. Kdo umí, umí. Kdo neumí, 
jenom užasle poslouchá.                             



Jeden z účastníků zájezdu vznese otázku, kolik by 
asi zámek stál? Smějeme se, ale kdyby ho koupil, 
rádi bychom k němu zajeli na návštěvu, líbí se nám 
tu.
Po ukončení prohlídky vyjdeme na nádvoří a zalije 
nás odpolední slunce a teploty okolo třiceti stupňů.  
V tomto horku se sám nabízí cíl další cesty. No ano, 
jedeme na zmrzlinu.  
Zastavujeme na Pískové Lhotě, zmrzlina je vynikající, 
někteří si dávají i dvakrát. 
Pan řidič nás v pořádku dovezl na náměstí v 16,00 
hod., děkujeme mu a rozcházíme se se slibem,  
že pro spokojenost účastníků zájezdu, ho zase brzy 
zopakujeme.

Eva Ulmanová
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OprAvy A ÚDržBA v OBci

V měsíci červnu proběhla oprava části Kovaňské ulice 
od křižovatky ke kolejím. Obecní úřad Katusice se 
rozhodl zpevnit krajnice na jedné straně recyklátem, 
z důvodu vsakování vody, a na druhé obalovanou 
směsí tak, aby zpevněná krajnice nahradila chodníky 

a umožnila bezpečný pohyb pro chodce a maminky 
s kočárky. Akci financovala obec i když komunikace 
včetně krajnic je v majetku kraje. Ten bohužel  
do krajnic investovat nebude vůbec a opravu 
samotné komunikace kraj odmítá již několik let.  
O to příjemnější překvapení pro nás bylo, když jsme 
započali s opravou krajnic a správce komunikace,  
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, nám 
oznámil, že uvolní finanční částku na opravu povrchu 
této části Kovaňské ulice. Tím došlo ke kompletní 
opravě tohoto úseku. Je nám pochopitelně líto,  
že komunikace nebyla opravena celá, včetně delšího 
úseku za kolejemi. Doufáme, že i tato část se v blízké 
budoucnosti dočká vylepšení.     
V místech kde je nasypán recyklát, je uložena 
odvodňovací plastová roura, zde jsou umístěny bílé 
patníky, aby zabránily parkování vozidel, hlavně 
traktorů, jejíchž hmotnost by uložené drenáže zničila. 
Dbejte prosím tohoto zákazu. 

Po letitých jednáních se zástupci Českých drah 
se nám letos podařilo přimět jejich firmu k likvidaci 
zchátralých budov vedle budovy nádraží a odstranit 
náletové rostliny. Nyní čekáme na dosekání prostor 
okolo nádraží, které přislíbili v květnu, ale pro 
mnohočetné resorty a oddělení starající se o chod 
venkovských nádraží a pozemků se nemohou 
dohodnout, které oddělení konkrétní část poseká. 
Obecní úřad navýšil nástupiště recyklátem, aby 
schod z přístřešku nebyl tak vysoký a terén za deště 
blátivý. 
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Nejrozsáhlejší rekonstrukcí, která nás v letošním 
roce čekala byla stavba nové zdi okolo mateřské 
školy. Stav původní zdi byl opravdu havarijní. Muselo 
 

dojít k její úplné demolici včetně základů, které byly 
opravdu bytelné, i sama zeď, která pocházela dle 
našeho odhadu z předválečných let, měla velkou 
životnost. Při jejím bourání se Vás chtě nechtě dotkne 
trocha nostalgie. Kdo toto kvalitní dílo zbudoval a co 
se za touto zdí, takřka před sto lety, odehrávalo? Ale 
zpět do roku 2015, nová zeď již stojí. Použita byla 
podobná technologie jako na původní zdi, stavebnice 
z podélných dílů. Firma StOP, která zeď budovala se 
vypořádala se všemi nástrahami, které se během 
stavby objevily. Takže k nové zdi přibyla i část nové 
dešťové kanalizace a  část dlažby. V současné době 
probíhají dokončovací práce a v dohledné době 
dojde k předání díla. Doufáme, že i tato zeď bude 
sloužit dlouhá léta.                                 
Požadovaná dotace z krajského úřadu nám nebyla 
přidělena.      

Před několika lety obec dala opravit šindelovou 
střechu na zvoničce v Doubravici. Letos bylo nutné 
zopakovat ochranný nátěr. Dodavatelská firma pan 
Josef Čábelka práce provedla v měsíci červenci. 
Jako vždy pracovala rychle a kvalitně.  

3.6. 2015 členové JSDH (výjezdové jednotky) převzali 
v Pečkách od firmy Komet opravené vozidlo LIAZ 
CAS 25. Předmětem oprav byly především brzdy, 
vůle přední nápravy, výměna zadních pér a výměna 
pneumatik. Středočeský kraj přispěl požadovanou 
dotací 195.000,-- Kč z celkové částky 210.035,-- Kč.

Na začátku Dolců po pravé straně, pod benzinovou 
pumpou, je vyústění dešťové kanalizace. Při 
přívalových deštích se voda hrne po cestě do údolí 
a vymílá ji. Proto jsme zde před lety dali vyhloubit 
povrchový odtokový kanál a po asi dvaceti metrech 
ho z pravé strany převedli v trubkách pod cestou  

na stranu levou, kde je již hlubší příkop a voda jím  
může pokračovat do údolí. Jmenovaný nově 
vybudovaný kanál však obyvatelé zavezli sutí, 
dlaždicemi i střepy a toto celé dílo tím pozbylo 
smyslu. V červnu jsme daly opět kanál vyčistit, snad 
bude svou funkci plnit ku prospěchu nás všech. 
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LETEcKÉ SNíMKy

Obec pořídila nové letecké 
snímky pořízené v červnu 
2015 firmou Tomáš Hora s.r.o. 
Letecké snímkování. Nafoceny 

jsou Katusice, Doubravice, Spikaly, Trnová a Valovice. 
Zájemci o tyto letecké snímky se mohou přihlásit na 
obecním úřadě. Snímky jsou ve velikosti A3, cena 
jednoho snímku je 200,-Kč.

čEZ DiSTriBucE, A.S. 

si dovoluje požádat vlastníky  
a uživatele dotčených pozemků 
o odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozo-
vání zařízení distribuční soustavy 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. 
listopadu tohoto roku.

ččK
Znát alespoň základy poskytování 
první pomoci je morální povinností 
každého z nás. První pomoc 
má  umět každý člověk. Záchranná 
zdravotnická služba umí hodně, 
ale v prvních minutách, kdy jde  
o život, u nehody nemůže být.   

Na místě nehody jste Vy a na Vás bude záležet přežití 
zraněného.  
Školení Českého červeného kříže se uskuteční 
7. listopadu 2015 od 14,00hodin v kulturním domě 
v Katusicích. Školení je určeno pro všechny věkové 
kategorie.
Tento kurz je určen pro každého zájemce z řad široké 
veřejnosti. Důraz je kladen na stavy bezprostředně 
ohrožující život, zvláštní pozornost je pak také 
věnována autonehodám. Součástí je nácvik nepřímé 
masáže srdce na resuscitačním modelu, polohování 
pacienta aj. V případě zájmu účastníků je možné 
sehrát modelovou situaci včetně maskování 
raněných. 

KÁcENí BŘíZ
Zastupitelstvo obce Katusice na svém zasedání 
dne 31.8.2015 odsouhlasilo pokácení všech bříz 
rostoucích na náměstí. Pro svoje stáří a zdravotní 
stav jsou při zvýšené povětrnosti nebezpečné. Budou 
nahrazeny výsadbou stromů s menší kulovitou 
korunou. 

iNFOrMAcE prO OBčANy

cvičENí v KuLTurNíM DOMě

Cvičení pro ženy každého 
věku je každé pondělí  
od 19,00 – 20,00 hodin, 
začínáme 5. října 2015. Těší 
se na Vás cvičitelka Vlaďka 
Paulusová.

Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý od 18,00 
– 19,00 hodin pod vedením paní učitelky Vlaďky 
Paulusové, začínáme 6. října 2015.

ZuMBA 
Středa 18,00 – 19,00 hodin začínáme 7. října 2015, 
budou nové sestavy a trochu posilování. Cena dospělí 
70,-Kč a děti 30,-Kč. Těší se na vás cvičitelka Eva.

SvOZ NEBEZpEčNÉhO ODpADu

Proběhne v sobotu 17. října 2015 
od 9,30 - 9,45 hodin od budovy 
Obecního úřadu v Katusicích. 
Firma Compag převezme 
elektrozařízení jako lednice, 
mrazničky, zářivky, televizory, 
monitory, rádia, vysavače. 

Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné 
podstatné části a nesmí být demontované. Dále 
bude odvezen olej, barvy (vše v dobře uzavřených 
nádobách) monočlánky a drobné baterie. Jiné druhy 
odpadu nebudou odvezeny. Odvážen bude pouze 
odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! 
Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
Občané Spikal, Valovic, Trnové a Doubravice  
si připraví odpad v pátek ráno 16.10. 2015 před 
dům.
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pODěKOvÁNí

13. července 2015 je den, na který někteří z nás nikdy 
nezapomenou.
Na vyzvání se urychleně sbíháme u kostela, náš 
zaměstnanec, pan Jan Macoun, upadá do bezvědomí. 
U něho klečící mladá žena, již poskytuje první pomoc, 
provádí masáž srdce, pan Václav Vrkoslav nám na 
doslech drží zapnutý mobilní telefon, z něhož nám 
záchranná služba dává pokyny, jak si počínat. Situace 
je velmi vypjatá, úzkost nás svazuje a jen klid a rozvaha 
přítomné mladé ženy  nás ochraňuje od paniky. V klidu 
nás vede, jak správně položit ruce, určuje tempo  
a střídání nás přítomných.  Doba do příjezdu záchranky 
se zdá nekonečná, zvlášť když vidíme, že naše úsilí  
nemá kladnou odezvu. Přijíždí záchranná služba,  

přistává vrtulník, odstupujeme od zachraňovaného 
a předáváme ho profesionálům, bohužel ani 
jejich pomoc neodvrátila ten nejsmutnější konec.                                                                                                                        
Teprve se rozkoukáváme a zjišťujeme, kdo nám 
vlastně tak pomohl. Onou mladou ženou je slečna 
Barbora Bělohlavová z Čisté, která právě trávila volné 
chvíle v Katusicích u prarodičů. 
Cítíme velký dík a obdiv k této mladé dívce. 
Přístup slečny Barbory byl přesným praktickým 
využitím nabytých vědomostí spolu s citlivým  
a ohleduplným jednáním. 
Obecní úřad Katusice vyslovuje poděkování slečně 
Barboře za její rychlou, profesionální pomoc a za 
podporu nám ostatním. Přejeme jí, aby se v životě  
i ona setkávala se stejnou ochotou.

Eva Ulmanová

pODZiM v OrL OrDiNAci
Střídání ročních období není v ORL ordinaci patrné 
jen při pohledu z oken. Zatímco v létě přicházejí 
pacienti z koupališť se záněty zevního zvukovodu, 
mazovými zátkami uší, úrazy všeho druhu a angínami.  
Na podzim to u nás v čekárně začne kašlat a smrkat. 
Začíná období zánětů vedlejších nosních dutin  
a středního ucha.

Akutní zánět středního ucha je onemocnění častější 
u dětí než u dospělých. Dochází k tvorbě hnisu, 
který se hromadí v bubínkové dutině. Bubínek se 
napíná a vyklenuje a to velmi bolí. Infekce vniká  
do středouší z nosohltanu při rýmě a s ní spojenému 
zánětu nosohltanu i vedlejších nosních dutin. Lehké 
a počínající záněty lze jednoduše léčit pomocí léků 
zmírňujících teplotu a bolesti.
Takže při první bolesti ouška při rýmě je první pomocí 
podání analgetického sirupu /Brufen, Paralen/  
a studený obklad na ucho. Je důležité současné 
ošetřování dýchacích cest (podání nosních kapek, 
odsátí sekretu z nosu, důsledné smrkání). Při 
neustupující bolesti a teplotě je nutné ORL ošetření 
končící u dětí nepopulárním „píchnutím ucha“. 
Otevřeným bubínkem hnis vytéká ven a je po bolesti. 
Následuje ale domácí léčení, nosní kapky, většinou 
antibiotika, výtok z ucha je potřeba čistit smotkem 
vaty smočeným v peroxidu vodíku 3%. Léčba trvá 
10-14 dní.
Zánět středního ucha probíhá obvykle bez kompliakcí, 
ale i tak může po zánětu vzniknout přechodně porucha 
sluchu. Na ORL sledujeme do normalizace nálezu, 
pokud je porucha sluchu dlouhodobá, následují 
další opatření: důsledné zhojení případného zánětu 
vedlejších nosních dutin, vyšetření a odstranění nosní 
mandle a event. ventilační trubičky do bubínků.
     

K úspěšnému zhojení zánětu středního ucha je 
třeba zcela zhojit záněty horních cest dýchacích. Je 
vyhráno, když dítě dobře a pravidelně smrká a umí 
dýchat nosem. Tím jsme se dostali k zánětům nosu 
a vedlejších nosních dutin, nebo jsme u nich spíše 
začali?? Takže abychom s rýmou nezačali, je nutná 
prevence – věnovat zvýšenou péči přiměřenému 
oblékání, posilovat organismus vhodným pohybem 
na čerstvém vzduchu, zvýšený přísun vitamímů  
v ovoci a zelenině.
  
Ale i tak rýma a její komplikace, hlavně záněty 
vedlejších dutin nosních zůstávají velkým problémem, 
zvláště u dětí v předškolním věku. Právě zde je nutná 
spolupráce a zodpovědnost rodičů. Děti v kolektivu si 
snadno předají infekci, a v kolektivech předškoláků 
se pak bacilům velmi daří. Infekci si domů odnesou 
i rodiče, prarodiče malí či větší sourozenci. Léčba 
nachlazení a rýmy u malých dětí by měla probíhat  
v klidu na lůžku, zvýšeným příjmem vlažných tekutin 
/z bylinných čajů lipový a šípkový/ aplikací nosních 
kapek. Smrkání má být vždy z jedné a pak z druhé 
nosní dírky, u kojenců je potřeba sekret /nudle/ odsávat. 
Pokud není rýma vyléčena, může přejít v chronickou, 
spojenou s dlouhodobým zánětem vedlejších dutin  
a postižením středního ucha a následně sluchu. 
Vzniká tak začarovaný kruh. Jak jinak, i při všech 
opatřeních se infekce nehojí či se opakuje. Pak je 
opět potřeba navštívit lékaře, vetšinou pediatra či 
potom ORL specialistu, případně alergologa.
    
Každopádně všem přeji  prožití krásného podzimního 
období bez nemocí horních cest dýchacích i jiných. 
Protože ať je to jak chce, zdraví je to nejcennější,  
co máme.

MUDr. Jana Blažková
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Během prázdninových měsíců, července a srpna 
pracovala stavební firma v naší mateřské škole jako 
o závod a vybudovala nám kolem celého areálu zcela 
novou zeď, opravuje podezdívku u vchodů do obou 
budov MŠ i betonové povrchy. „To se nám to bude 
malovat“, těší se děti na to, jak svými výtvarnými 
projevy pomalují zeď uvnitř areálu.
Děkujeme Zastupitelstvu naší obce a paní starostce, 
za tak velkou investici a na oplátku jim nabízíme 
ukázkovou stomatologickou prevenci velikým zubním 
kartáčkem tak, jak ji prováděly děti se studentkou 
stomatologie a hezkou „Zubní pohádkou“. 
Vyprávění o prožitých prázdninách nemá konce a je 
z něj cítit a slyšet klad i zápor. Děti prožily nejvíce 
času se svými rodiči - to je štěstí. Záporem je 
špatná výslovnost a tak jako každý rok, i tento jsou 
logopedické chvilky prováděny každý den.
Již v říjnu budou naše děti tančit a vystavovat své 
výtvarné práce na výstavě v Březovicích a tak hurá 
do práce.

ŠKOLKA
Paci, paci, pacičky, my jsme správné dětičky.                                                                                                   
Ať jsme kluci, nebo holky, chodíme do jedné školky.                                                                                       
Hrajeme si, cvičíme, zpíváme a kreslíme.                                                                                                       
Všichni se tu rádi máme, protože se dobře známe.

Kolektiv Mateřské školy Katusice.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNí ŠKOLA

ÚSpěŠNý ZAčÁTEK ŠKOLNíhO rOKu 
2015 - 2016
Dne 1. 9. přišlo do školy 95 žáků, kteří jsou dle věku 
rozděleni do 5. ročníků ( 1. ročník 22 žáků, 2. ročník 
23 žáků, 3. ročník 19 žáků, 4. ročník 17 žáků a 5. 
ročník 14 žáků). Prvňáčky a jejich doprovod přivítala 
ředitelka školy Mgr. Helena Bajtlová, třídní učitelka 
Mgr. Věra Štencová  a paní starostka Eva Ulmanová 
v doprovodu pracovnice OÚ pí. Hrnčířové, které 
dětem přinesly pamětní listy a balíčky výtvarných 
potřeb, kterými každoročně obec Katusice nové 
žáčky obdarovává.
Kapacita školní družiny (75 dětí) byla naplněna  
a do družiny byli přednostně přijati žáci 1., 2. a 3. 
ročníku. Ostatním žákům nebyl odepřen pobyt  
ve škole do příjezdu rodičů, ale situace byla vyřešena 
zvýšenou nabídkou zájmových kroužků, které nejsou 
součástí vzdělávání školní družiny, ale byly zařazeny 
do zájmových aktivit, které naše škola nabízí. Tudíž je 
každodenně postaráno o všechny děti až do příjezdu 
jejich rodičů ze zaměstnání. 
Naše škola dále nabízí možnost vzdělávání dětem, 

které jsou ve střídavé péči rodičů (tento případ již 
máme – chlapec z 5. ročníků navštěvuje 14 dní naší 
školu a 14 dní svou kmenovou školu) a individuální 
vzdělávání, kdy si dítě učí rodiče doma a do školy 
přichází pouze na přezkoušení.
Pedagogický kolektiv byl posílen o slečnu Báru 
Houžvicovou, která byla přijata jako vychovatelka . 
Zbytek pedagogického sboru zůstává nezměněn. 

Ale vraťme se k době odpočinku – prázdninám
O prázdninách Mgr. Helena Bajtlová zajišťovala 
stavební povolení na výstavbu víceúčelového hřiště 
na školní zahradě. Stavební povolení nám bylo vydáno 
koncem července a na začátku září byla započata 
výstavba. Hřiště má být hotové do konce října, ale dle 
sdělení pracovníku firmy Linhart – sportovní stavby, 
by mělo být při dobrém počasí hotové na přelomu 
září a října.
Výstavbu a změny naší zahrady dokládáme 
fotografií.   
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Druhou velkou akcí byla žádost o dotaci z OPVK a EU 
(Operačního programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost), kterou ředitelka školy podala na konci 
dubna. Výsledky o schválení dotace byly zveřejněny 
v první polovině července a naše škola získala 
878.586,- korun. Tyto prostředky budou použity 
na Rozvoj čtenářství a cizích jazyků na naší škole. 
Získání a zpracování dotace zabralo velmi mnoho 
času vzhledem k nutnosti vyhlášení výběrového 
řízení, ale jsem velmi ráda, že se to podařilo a jako 
jedna z mála škol v okrese Mladá Boleslav čerpáme 
z této dotace tak vysokou částku.
V souladu s podmínkami dotace:
nakoupíme 300 kusů knih na mimočítankovou četbu 
a vybavení menší školní knihovny, tyto knihy budou 
využity ve výuce  při čtenářských dílnách, ale i při 
domácí přípravě.

40 žáků školy pojede od 27.9. do 2.10. na jazykově 
– poznávací pobyt do Anglie. Tento pobyt v hodnotě 
13.500,-korun má každý žák zcela zdarma. Projdou 
9 hodinovou výukou v anglické škole a poznají 
největší památky Londýna pěší procházkou, ale 
také z paluby lodi, navštívíme Portsmouth – největší 
námořní přístav britské flotily, městečko Arundel, kde 
navštívíme středověký hrad, Bringhton – muzeum 
podmořského světa a další zajímavosti.

Další část dotace pokrývá jazykový kurz pro učitele 
angličtiny a výjezd pedagogů na takzvané stínování 
– náhled do výuky v zahraniční škole.  

Zlepšení podmínek v naší škole
O těchto prázdninách nedošlo ve škole k žádným 
velkým stavebním úpravám, ale z prostředků 
obce byla vyměněna zastaralá technika. Jednalo 
se o počítače v PC učebně a učitelské počítače  
ve třídách. Nyní má počítačová učebna 17 počítačů 
sloužících k výuce + 6 tabletů, které jsme získali loni 
z dotace a všech 5 kmenových tříd interaktivní tabuli 
s příslušenstvím.  Obnova PC učebny a PC vybavení 
ve třídách přišla      na 200.000,- korun. 

Tradiční akce
První akcí, na kterou bych Vás ráda pozvala, bude 
oslava „Dne hudby“. Oslavovat budeme „Kytarovým 
recitálem“ kytarového dua v místním kostele  
ve středu 7. října od 13 a od 14 hodin. 
Vzhledem k vysokému počtu žáků ve škole budou 
koncerty dva. První bude začínat ve 13 hodin 
a druhý ve 14 hodin. Přijďte nás svou účastí 
podpořit a vyslechnout si ukázky kytarových mistrů.                                   
Vstupné 50,- korun.

V předadventním čase Vás pozveme na „Vánoční 
dílnu“, kde budeme vyrábět adventní dekorace.

Na viděnou se budeme těšit na tradiční „Mikulášské 
besídce“ ve čtvrtek 3.12.2015 od 17 hodin.

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

Již tradičně se poslední týden prázdnin, v termínu 
od 22. - 29.8. 2015, uskutečnil letní tábor. Celkem 
51 dětí se letos přihlásilo na vyučování do „Školy čar  
a kouzel“ v Miletíně. Celotáborová hra se odehrávala 
na motivy knihy Harry Potter a kámen mudrců. 
Moudrý klobouk nás hned první den při slavnostním 
zahájení rozřadil do kolejí. Každý jsme jednotlivě 
na vyzvání kouzelníka přistupovali do magického 
kruhu, kde uprostřed stála stolička a nad ní dva 
kouzelníci přidržovali moudrý klobouk. Všichni 
napjatě poslouchali, co mu řekne a do jaké koleje ho 
pošle. A tak se postupně zaplňovaly koleje Zmijozelu, 
Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Krásnohůlek. 
Každá kolej měla svého prefekta /odrostlejší 
účastníky tábora ve věku18 – 21 let/, který v případě 

potřeby dohlížel na bezpečnost nebo pomáhal.  
To jsme ocenili hlavně při službě v kuchyni.
Ráno po budíčku vždy následovala rozcvička. 

  

TÁBOrOvÁ ŠKOLA čAr A KOuZEL v MiLETíNě
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Za zvuků čarodějnických písniček jsme se snažili 
probrat, rozhýbat a připravit se na plnění úkolů během 
celého dne. Po snídani, ranní hygieně a úklidu jsme 
se na nástupu z „Denního věštce“ dozvěděli, co nás 
ten den čeká. Nejprve splnila každá kolej přidělenou 
službu a poté následovalo vyučování. Všechny družiny 
se postupně vystřídaly v hodinách muzikologie, 
bylinkářství, vaření lektvarů, svazovacích kouzel, 
lukostřelby, přeměňování, číselné magie a péče  
o kouzelné tvory. Na konci hodiny každý složil zkoušku, 
za kterou získal kouzelnou fazoli. Během dopolední 
činnosti si také každý vyrobil sovu Hermionu a klec 
pro ni. 

Odpoledne pak probíhala celotáborová hra, která se 
vztahovala k přečtenému úryvku z knihy Harry Potter 
a kámen mudrců. A tak jsme první den hledali cestu 
do Příčné ulice. Nebylo to jednoduché, všechny 
nápovědy byly zašifrované. Ale nakonec se nám 
přece jenom podařilo najít jak kouzelnickou banku a 
zjistit správný kód k sejfu, tak i všechny obchody, kde 
se prodávají věci pro kouzelníky. Další den jsme se 
učili zaklínadla. Po lese jich bylo rozmístěno celkem 
20 a naším úkolem bylo je postupně vyhledat, naučit 
se je zpaměti a přeříkat je svému profesorovi. Dalším 
úkolem bylo uvařit mnoholičný lektvar, samozřejmě 
jako správní kouzelníci jsme ho vařili v kotlíku na ohni. 
Získali jsme recept, z kterého jsme zpočátku nebyli 
moc moudří, jelikož jsme měli vařit ze zvláštních 
surovin jako je roh jednorožce, slzy fénixe apod., ale 
nakonec z toho byl výborný buřtguláš. A porota měla 
opravdu nelehký úkol vybrat ten nejlepší. 

V úterý jsme získávali kouzelnické hůlky, ty jsme 
si později vymalovali podle vlastní fantazie. A 
potom jsme se učili létat na koštěti. Dráha byla 
plná záludných překážek, jako byly prolety kruhem, 
pavučinou nebo slalom mezi stromy. Jelikož nám 
lety na koštěti šly velice dobře, zahájili jsme turnaj 
ve famfrpálu. Některá družina nasbírala body za 
vhozené branky soupeři, některá měla zase štěstí, 
protože její chytač našel včas zlatonku, ale celkově 
nejlépe si vedla družina Krásnohůlek. Ve středu unesli 
trollové z každé družiny jednu Hermionu a pečlivě ji 
střežili. A nám nezbylo než získat správná zaklínadla, 
která by je uspala a my mohli Hermiony osvobodit. 
Další den, jsme se stali pašeráky. Překupníkům jsme 
prodávali nalezená dračí vejce a nakupovali od nich 
zpět draky. Vejce i draci byli oceněny v kouzelných 
fazolích a každý překupník měl jiné ceny. Družiny 
se snažily nakoupit co nejvíce draků, proto bylo 
důležité najít překupníka, který vykupoval vejce za 
co nejvyšší ceny, ale zároveň najít překupníka, který 
prodával draky za nejnižší ceny. V pátek probíhalo na 
tábořišti slavnostní složení závěrečných zkoušek. Za 
nashromážděné kouzelné fazole měl každý kouzelník 
volný přístup k jednotlivým zkouškám /střelba ze 
vzduchovky, střelba z luku, let na koštěti, určování 
bylinek, kymovka atd./ a za odměnu získal malou 
odměnu. Poté proběhlo slavnostní vyhodnocení 
celé hry. Výborný dort však dostala každá družina, 
bez ohledu na pořadí. Večer pak zakončil slavnostní 
táborový oheň a nakonec diskotéka. V sobotu už 
jsme jen po sobě uklidili a v 11,00 hod. pro nás přijel 
autobus, který nás odvezl domů k rodičům. Celý 
týden nás provázelo opravdu krásné počasí, jen těch 
vos by mohlo být příště méně.
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SpOLuprÁcE S DOMOvEM DOLNí cETNO A DěTSKýM DOMOvEM KrNSKO

Po domluvě se zastupiteli, začala naše obec 
v letošním roce spolupracovat a podporovat nejen 
seniory z Domova Dolní Cetno, ale i děti z Dětského 
domova Krnsko. Zde je ve školském zařízení dětem  
s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné 
přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, 
včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání  
a zdravotní péči. 
Společně s paní starostkou jsme navštívili děti  
v dětském domově a pozvali je na náš Dětský den 
a na oslavu 70. výročí osvobození. Děti přijely do 
Katusic na oslavu 70. výročí osvobození a zúčastnily 
se i místních závodů na kolech. Také jsme je podpořili 
odměnami a zaplacením autobusu do Zoo.

Domov seniorů, poskytuje některým našim občanům 
dlouhodobé i krátkodobé bydlení s osobní asistenční 
službou, celodenní stravování a kulturní a společenský 
program. Paní ředitelka Vendulka Hálová si nepřála 
ani tak finanční podporu, ale spíše společenskou  
a morální. Pozvání seniorů do školy byl zážitek nejen 

pro ni, ale hlavně pro její klienty. Společně si prohlédli 
školu, zazpívali si a za pomocí dětí vyrobili papírovou 
dekoraci.

25. června jsme do Cetna na oplátku přijeli potěšit 
seniory my.  Eliška Štencová jim předvedla své 
vystoupení s borderkolii Chicem a z úsměvů všech 
přítomných bylo vidět jejich potěšení. Každý z nich 
si pejska pohladil a zavzpomínal na své čtyřnohé 
kamarády.

Věra Štencová

SpOLuprÁcE S DOMOvEM DOLNí cETNO  
Ve středu 29. července jsem se s paní Blankou 
Hrnčířovou zúčastnila výletu do zoologické zahrady 
v Doksech s klienty z  Domova Dolní Cetno, jako 
asistenční doprovod. V devět hodin jsme přistoupily 
do menšího speciálně upraveného autobusu  
na náměstí v Katusicích. Většina účastníků zájezdu 
byli vozíčkáři. Někteří seděli  na sedačkách autobusu, 
pro ně se vezly v doprovodném autě naložené vozíky, 
ostatní seděli přímo na vozíku v autobuse. Každého 
účastníka zájezdu musí doprovázet asistent.  
Ať již přímo zaměstnanec domova, nebo rodinný 
příslušník. Po příjezdu na parkoviště začala sehraná 
parta připravovat obyvatele domova na projížďku 
a procházku zahradou. Jedni sestavují vozíky, jiní 
na ně posazují klienty v autobuse a po vysunuté 
rampě, kterou je autobus vybaven, svážejí vozíky 
z autobusu. Tak všichni klienti v počtu šestnácti  

jsou na vozíku, nebo mají chodítko, nebo hůlku, 
každý má svého asistenta a prohlídka ZOO začíná. 
Okruh není náročný, areál je pro tuto skupinu přímo 
ideální. Prohlídku končíme u stánku s občerstvením.  



Následuje opět nástup do autobusu. Po rampě  
do autobusu s vozíkem, klienta posadit na sedačku, 
vozíkem ven, složit a naložit na doprovodné vozidlo. 
Řekne se zájezd, ale musíte být u toho, aby 
jste viděli, jak fyzicky náročné je připravit nějaké 
rozptýlení, změnu, nové zážitky pro naše seniory, 
kteří se nemohou sami dobře pohybovat. Ochotný 
pan řidič nám cestou zpátky zastavil v Oboře  
na zmrzlině, paní ředitelka cestu doprovázela 

výkladem a upozornila na všechny zajímavosti okolo.  
Byla to pro nás neocenitelná zkušenost a příjemně 
strávené dopoledne s lidmi, kteří mají zájem si s Vámi 
povídat a obohatí Vás o cenné životní zkušenosti  
a krásy zašlých časů. 
Děkujeme vedení domova nejen za  pozvání na výlet, 
ale za péči věnovanou našim seniorům. Z příjemného, 
sehraného a úslužného pracovního kolektivu domova 
jsme měli dobrý pocit.  

Eva Ulmanová
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SEZNAM JuBiLANTů

Říjen
60 let  Josef Vyšohlíd
           Blanka Hrnčířová
83 let  Antonín Čajan
86 let  Božena Bezubková
88 let  Stanislav Nekola

Listopad
86 let  Marie Kinclová

prosinec
83 let  Věra Hendrychová
88 let  Miloslav Zeman

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

Z NAŠich ŘAD ODEŠLy

7/2015   Jan Macoun
8/2015   Božena Vaňková

Jména zemřelých jsou zveřejněna na základě předešlého 
souhlasu pozůstalých.

živOTNí JuBiLEuM-NEJSTArŠí OBčANKA

26.srpna 2015 oslavila paní Jozefína Kubínová kulaté 
životní jubileum, krásných 90 let. K významnému 
životnímu jubileu ji kromě rodinných příslušníků  
a přátel přáli také zástupci obce Katusice. 
Paní starostka poděkovala za dlouholetou práci pro 
obec jak ve Svazu žen, Červeném kříži, Sokole, 
Svazu zahrádkářů a v neposlední řadě jako člence 
Dámského klubu.
I přes svůj věk se stále zajímá o dění v obci. 
Do dalších let ji přejeme stálé zdraví a chuť  
do života.

Blanka Hrnčířová

SpOLEčENSKÁ KrONiKA
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v prosinci 2015.
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

pOrOvNEJ TyTO DvA OBrÁZKy A NAJDi 8 rOZDíLů

TAJENKA

vyMALuJ Si OBrÁZEK


