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číslo - 3. září 2017
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

Z VÝPISKů šKOlníhO InSPeKTORA JOSefA MAšTálKA

CO VyMIZelO Z nAšICh VeSnIC
Před 80 ti – 100 léty měly naše vesnice jinou tvářnost 
nežli dnes. Spojení s městy nebylo v okrese Bělském 
téměř žádné, neboť tu nebylo ani místních drah, ani 
autobusů, ba ani jízdných kol. Města se tedy poměrně 
málo navštěvovala, protože pěšky se promarnilo 
mnoho času, kterého si dovedou na venkově dobře 
vážit.

JAKá bÝVAlA nOUZe O VODU V KATUSICíCh  
A bělSKU VůbeC
Okres Bělský se prostírá na vysočině, která dosahuje 
největší výšky na Komošíně a to 348 m a klesá 
nejníže u mlýna Brůdku, kde potok Skalský opouští 
okres na 220m nadmořské výšky. Průměrná výška 
vysočiny je něco přes 300 m. Celý massiv vysočiny je 
složen z pískovce s hlinitovápennými pásy.
Na celé této vysočině nenajdeme pramenů kromě 
v četných, téměř rovnoběžných údolích, kterými 
je vysočina rozryta. Také zde nahoře na vysočině 

nerostou divoce žádné květiny, které mají rády vlhko, 
kupř. bledule, sněženky apod. a také na této vysočině 
nejsou řádné louky.

Bělá a blízké okolí má půdu hodně písčitou, vzniklou 
zvětráním pískovce a zúrodněná lesním humusem, 
neboť kraj tento byl dříve lesem tak, jako jižní část 
jeho, která je pokryta diluviálním náplavem výbornou 
ornicí, která jde namnoze do hloubky až 7-8 m.
V této jižní části okresu je tedy půda velmi úrodná.
Kdežto u Bělé písčité půdy vyžadují častých dešťů, 
půda v jižní části rodí tím více, čím je větší sucho. 
Neboť za sucha plodiny aby se dostaly ku vláze, 
zapouštějí hlouběji kořeny a dostávají se tak 
k nevyčerpaným dosud zásobám živných látek.

Nedostatek vody byl tu vždy velmi citelný, neboť valná 
část okresu zvlášť kolem Katusic je velmi úrodná 
s velmi vyvinutým zemědělstvím, značně zalidněná  
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a chová se tu tudíž také značné množství dobytka.
Pro pitnou vodu se muselo ke pramenům do údolí, 
někde dosti značně vzdálených. Voda se buď vozila 
ve voznicích, nebo se nosila v putnách. Tak z Plužné 
museli až ku trati severní dráhy, tedy asi 2km,  
ze Březinky do údolí směrem ku Bělé, také skoro 
2 km, z Kováně po strmé stráni až ku pivovaru 
v Podkování, ze Skalska dolů ke skalskému mlýnu, 
z Kovance do Podkováně, z Borče na důl apod.
A když byl suchý rok, tekla voda někde tak nepatrně, 
že to trvalo hodně dlouho, než putna vody natekla.
V zimě po zledovatělých stráních šlo často o úraz. 
V Katusicích, Krásné vsi, Valovicích a ve Vrátně byly 
zřízeny studně, které jsou tak hluboké jak vysoká je 
vrstva od údolí nahoru na povrch vysočiny, zpravidla 
asi 70-80 m. Studna v Katusicích je hluboká 73 m, 
valovická byla zřizována zřejmě za roboty. Voda 
z těchto studní nebyla dobrá a vážení okovem bylo 
velmi namáhavé.

Dokud v Katusicích nebyla studna přikryta, stalo se 
dosti často, že tam spadla kočka, nebo myš. Vážilo 
se rumpálem a tu museli vážit tři až čtyři lidi a když 
spadl do studně okov, byla s jeho vytažením spojena 
veliká práce. Obec upravila vážení tak, že postavila 
nad studní domek, vážilo se převodem, takže stačil 
jediný člověk a byl ku vážení zjednán vážný, kterému 
se platilo za putnu nejdříve krejcar, pak dva a dále  
až dvaceti haléř.

Aby bylo dost vody alespoň na mytí v domácnostech, 
byly u stavení zřízeny cisterny, tj. vyzděné, 
vybetonované, obsažné hluboké jímky, do kterých 
se ze střech budov plechovými troubami sváděla 
okapová dešťová voda. Byla ovšem znečištěna 
prachem a trusem ptactva, hlavně holubů, ale 
většinou se převářela a k mytí nádob se dobře hodila. 
Jen někdy v létě když byla veliká žízeň a nebyla doma 
zrovna pitná voda a ke studánce nebyl čas zajít, se 
přecezená voda tato pila, ale velmi zřídka.
Skoro v každé obci byly rybníčky, nazývané kaly. 
Jméno mají od toho, že obsahují kalnou vodu, která 
do nich za dešťů přitekla z okruhu, který sem měl 
spád.

Kaly jsou většinou na návsích a čerpala se z nich voda 
zvláště při požáru. Někde se tvrdilo, že kaly povstaly 
tím, že se na návsi vybírala hlína jako materiál pro 
stavbu silnice. Snad někde.
Ale zde v Katusicích se domnívám, že kaly tu byly 
dříve než vesnice, které se zakládaly většinou u vod, 
aby se mohl napájet hlavně dobytek, který spotřebuje 
mnoho vody.
U nás v Katusicích jsou největší kaly z celého 
okresu, jsou dva a každý měří 1 korec. Kaly se 
nesmí příliš často a důkladně čistit, neboť by se dno 
stalo průlinčitým a voda by se ztratila, což je patrno  
na kalech v některých obcích. 
Kaliště línské za mých mladých let bylo také plné 
vody, ale dnes je bezvodé, vzhledem k naprostému 
nedostatku koupališť na Bělsku – je tu jediné v Bělé 
pod Bezdězem – se v kalech za letních veder mládež 
koupe, aby se osvěžila.

Pohled na Katusice přes kaly směrem na školu.

Pohlednice z roku 1899

Pohled na kaly z roku 1923 dokazuje jejich plné využívání.
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Pro historii Bělska je zajímavé, že již r.1502 panství 
bělské si dovedlo pomoci od nedostatku vody. Majitel 

panství bělského Jan z Janovic, znamenav velké 
obtížení, kteréž obyvatelstvo pro nedostatek vody mají 
a trpí, maje nad nimi lítost jako nad svými poddanými, 
kázal r.1502 svým nákladem vodu po rourách nahoru 
do města hnáti a takto zřízený vodovod dal městu ku 
svobodnému užívání a skutečnému držení na časy 
budoucí a věčné.
Pro zdejší vodovod se voda čerpá pod Skalskem, žene 
se do vodojemu na Bezveli a pak vlastním tlakem se 
rozvádí po vsi. Pokročilé obce zavádějí i kanalizaci, 
aby se i po venkově mohly zřizovati splachovací 
klosety, koupelny a veřejné lázně. Pečuje se tím  
o zdraví národa, jeho největší statek.

Výpisy Josefa Maštálka, školního inspektora
Zpracoval Václav Kuntoš

KRAJ MéhO DOMOVA
Václav František Xavier Pekař-Spikalský ze Spikal

Toulám se krajem mého domova. 
Po básníku Karlu Hynku Máchovy se kraj nazývá. 
Toulám se po místech, kde to velice znám. 
Ty místa mám tuze v srdci rád, všem je i připomínám.

Tento kraj jest plných překrásných skal. 
Na cestu přes doly, pole, lesy či cesty jsem se dal. 
Šlapu dále pořád sám. 
Doporučuji navštívit tento překrásný kraj i vám.

Dominantou kraje dva kopce Běs a Děs, 
Na jednom mohutný královský hrad stojí jménem 
Bezděz. 
Hrad, o mnoho pověstí opředených a jest též starý. 
V roce 1264 založil Přemysl II. Otakar, král železný 
a zlatý.

Mé toulky v tomto kraji krásném, pokračuji stále dál. 
Vesnicemi neustále cestuji, architekturu domů  
a roubenek obdivuji. 
Toulám se toulám, v kraji krásu přírody rád pozoruji. 
V tom mém kraji rodném, kde mi byl život dán.

Bezděz – J. Richter podle K. Brantla, z díla F.A. Hebera (1846)

Pohlednice z roku 1925 

Bezděz na litografii Augusta C. Hauna z r. 1864 podle předlohy Fr. Kaliwody

Josef Maštálko se narodil roku 1876 v obci Ohaveč u Jičína a zemřel roku 1950 v České Lípě. Ve funkci školního inspektora (1926 
- 1937) pozvedl české školství v pohraničí. Po první i druhé sv. válce se staral o opuštěné děti. Pomáhal menšinám v českém pohra-
ničí. Je autorem dvou publikací České menšiny kraje českolipského (1921) a Lužičtí Srbové (1946), psal do novin a časopisů. Byl 
spoluzakladatelem Českého muzejního spolku v České Lípě. Působil jako redaktor časopisu Bezděz.
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SeTKání JUbIlAnTů

22. června jsme na obecním úřadě přivítali 
sedm jubilantů z řad našich občanů, kteří oslavili 
narozeniny ve druhém čtvrtletí letošního roku.  
Na úvod našeho setkání jim zatančily děti z mateřské 
školy pod vedením paní Vlaďky Paulusové. Poté 

následovalo blahopřání našim jubilantům a společné 
posezení. Společné oslavy narozenin se u seniorů 
těší velké oblibě, je to pro ně příležitost potkat se  
a popovídat si. Z těchto setkání zase my, zaměstnanci 
obce, čerpáme zkušenosti a inspiraci pro další akce 
v obci. 

VAlOTOUR 2017, VAlOVICe

Letošní, již V. ročník Valotour, se nesmazatelně zapíše 
do historie Valovic jako největší seskupení motorových 
vozidel a lidí v naší obci během jediného dne.
Na setkání se registrovalo 40 vozidel a 5 motocyklů. 
Nakonec se pro dobré přátelské vztahy přidaly 
ještě další 3 vozy. Konečný stav automobilů 
43 a 4 motocykly  s celkovým počtem 86 osob 
bez organizátorů a přihlížejících diváků. Nárůst 
oproti roku 2016 byl už na první pohled jednoznačný. 
(Video z Valotour 2016 můžete shlédnout zde: https://
www.youtube.com/watch?v=c0K_ToNOLFo&t=361s) 
Díky dobrovolníkům jsme organizačně vše zvládli, 
zejména pak ,,příval“ dalších účastníků, které jsme 
museli pro omezenou kapacitu odmítnout. Z toho 
plyne ponaučení pro příští ročník – vyplatí se včasná 
registrace.
Vše začalo v sobotu 26.08.2017 dopoledne testem 
způsobilosti, účastnit se takové akce, jako je Valotour 
2017. U disciplíny zrcadlo jsme si všichni užili 
spousty legrace a mnozí byli překvapeni náročností 
tak prostého úkolu.

Moderovaný start do I. etapy se povedl na plánovaný 
čas dle startovních čísel a posádky mohly vjet  
do prvního měřeného úseku. Tato jízda pravidelnosti, 
původně až do obce Březinka, byla nakonec zkrácena 
do bližších Březovic a i to stačilo, aby se vytvořily 
zajímavé bodové rozestupy mezi posádkami. Ty 
itinerář dovedl do blízkých Katusic na náměstí, kde 
dobrovolníci z Hasičského sboru Katusice na jedničku 
zorganizovali, náročnou a zároveň velmi zábavnou, 
 

jízdu zručnosti. I nečekaná tajná kontrola na značce 
Stop, u železničního přejezdu za Katusicemi, byla 
dobrým zpestřením pro odpolední diskuze a výčitky 
svědomí. V I. etapě závodníky čekalo několik úkolů, 
včetně průjezdní kontroly na náměstí v Dubé, která 
byla perfektně připravená Bc. Lucii Heringovou 

KUlTURní A SPOleČenSKé AKCe
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z Městského úřadu Dubá. Kontrolní průjezd byl 
zpestřen, pro nás všechny nečekaným, úkolem 
nakreslit svůj vůz, ve kterém posádka přijela. Výsledek 
byl u některých výtvorů velmi těžce identifikovatelný.
Cílovým místem I. etapy  Valotour 2017 byl  zámek 
Nový Bernštejn.

Příjezd prvních vozidel a motocyklů na zámek 
doprovázel prudký déšť. Ten ale po krátké době 
přešel a velmi zajímavě rozdělil startovní pole  
na ty, co pořádně zmokli a na ty, co se suší divili, že 
pršelo. Velký obdiv a uznání patří skupině motorkářů 
v čele s Vlastimilem Kvapilem na sajdě. Pokud by 
sajdkáru neměl krytovanou, věřím, že by ji mohl 
použit jako vanu, jaký to byl liják.
Po příjezdu do zámeckého areálu a odevzdání 
výkazu, každý vůz s posádkou zapózoval pro fotografii  
u kašny a následně šel hledat první úkol II. etapy.
Zámek Nový Bernštejn byl svou atmosférou velmi 
příjemným překvapením pro všechny účastníky. 
Majitelé zámku, pan a paní Slezákovi, si pro nás 
připravili chutné občerstvení a umožnili posádkám 
individuální prohlídku zámku a zámeckého parku  
s pěkně upraveným golfovým resortem.
Start na zámku do II. etapy byl pro první vůz  
ve 14:08. Už po pár kilometrech závodníci dojeli  
do první zastávky v Doksích. Zde skupina dobro-
volníků, kterým tímto děkujeme, organizovala jízdu 
zručnosti na ploše u kempu Klůček. Překvapivě 
náročná disciplína zručnosti zahrnující jízdu na čas 
se slalomem, přejezdem prkna a současným držením 
vajíčka na lžíci v pravé ruce spolujezdce, či v zubech 
motorkáře, se obešla bez karambolu s křehkou 
skořápkou vajíčka. Je vidět, že posádky byly sehrané 
a jely skvěle.
Odtud byl cíl celého Valotour skutečně za humny 
a kdo pečlivě nečetl perfektně připravený itinerář 
a s touhou dojet co nejdříve do cíle minul obec 
Bezdědice, přišel o razítko v jízdním výkazu 
a při součtu výsledků byl nemile překvapen. 
Cíl byl opět ve Valovicích a na základně Valocars,  
v klubu U HOCHA, čekal na účastníky poslední test  
a to ,,šroubovice“ na čas, kde se projevila únava 

rukou, točících volant bez posilovače či křečovité 
držení řidítek celý den.
Do 16:00 byly veškeré posádky zpět a mohlo se 
sčítat, doplňovat, zjišťovat, seskupovat. Tento 
nelehký a zodpovědný úkol v omezeném zázemí a 
s maximální možnou technikou pro nás již druhým 
rokem dělají Dana a Franta Plaňanští. Během 
jedné hodiny dokázali zpracovat celkem 6 disciplín 
a k tomu závěrečnou výsledkovou listinu. Nebýt 
jich a zkušeností s programováním tak výsledky 
vyhlašujeme pravděpodobně druhý den. Ještě jednou 
děkuji za obdivuhodný výkon.
Před tím, než byly vyhlášeny výsledky, proběhla 
dětská soutěž – stavba veteránu ze stavebnice LEGO 
pod záštitou dětského vzdělávacího centra Brick by 
Brick. Zapojili se do ní jak děti tak i dospělí. Poté 
každé z dětí obdrželo tašku plnou věcí, které děti 
prostě potřebuji… Dospělí dojedli znamenitý guláš 
od Hocha a šlo se na výsledky.
Vlastní vyhlašovaní bylo velkým obřadem 
a vyhrál každý kdo se zúčastnil, jak už to 
na Valotour bývá zvykem. Ano, skutečně každý, 
kdo se zúčastnil. Za to děkujeme našim sponzorům, 
kteří nám umožnili ocenit každého z účastníků. 
Velkým překvapením bylo, že hlavní ceny předal 
Ing. Petr Hrdlička, CSc., a i pro něj bylo předávání 
hlavních cen příjemným zážitkem, jak nám v úvodním 
slovu řekl.
Po vyhlášení se ještě chvilku posedělo a postupně se 
účastníci rozjížděli zpět do svých garáží.
Věřím, že i letošní VALOTOUR 2017 bylo příjemným 
setkáním milovníků historických strojů a to nejen 
pro účastníky, ale i pro diváky ve všech stanovištích  
a průjezdních místech.
Naše velké poděkování patří sponzorům:
Obcím Katusice, Sudoměř, Valovice
Havex Auto s.r.o.
Pivovar Svijany, a.s.
Beershop CZ, s.r.o.
Radio Signál - RADIO UNITED SERVICES s.r.o.
Brick by Brick centrum
Zámek Bernštejn Hotel & Golf Resort
Dentons

Gratulujeme vítězům a všem co dojeli (došli)  
do cíle. Děkujeme všem účastníkům, divákům  
a organizátorům za skvělou atmosféru, pohodovou 
náladu během celého dne a už nyní se těšíme  
na dalším ročníku Valotour na viděnou!

Jan Mulač, předseda klubu Valocars
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VÝleT DO fRÝDlAnTU
6. září 2017 obecní úřad uspořádal výlet do Frýdlantu 
v Čechách. V osm hodin ráno jsme nastoupili v počtu 
49 účastníků zájezdu do luxusního autobusu a vydali 
se směr sever. Cestou na dálnici nás pozdržela 
dopravní nehoda, popojížděli jsme v koloně asi 
deset kilometrů, ale na místo určení jsme dojeli včas.  
Po zakoupení vstupenek se nás ujala paní průvodkyně 
a započali jsme s prohlídkou nejprve hradu, kaple  
a po té zámku. Tento okruh zpravidla zabere dvě 
hodiny času, ale vzhledem k tomu, že nás bylo mnoho,  
prohlídka se protáhla na více jak tři hodiny. Nohy 
a záda nás pobolívaly, ale návštěva této památky 
stála za to. Obdivuhodně členitá stavba, starožitný 
nábytek, porcelán, kachlová kamna, oblečení 

a další úžasně řemeslně vypracované vybavení nás 
zavedlo o několik set let zpět. Přemýšlíme s jakým 
nářadím tenkrát řemeslníci asi pracovali, za jakého 
úsilí vytvořili krásné obrazy na venkovní omítce, 
krásný nábytek, štuky na zdech, zdobené postroje 
pro koně připomínající krásné šperky, kožené tapety. 
Nádhernou kapli s malovaným stropem a stěnami 
postavili za čtyři roky a co je důležité, budova stojí 
dodnes, její vybavení budou obdivovat naši potomci 
ještě dlouho po nás. Nespornou zásluhu na tom, 

že jsme si prohlídku užili a dali si do spojitosti tento 
historický objekt, obrazy na stěnách a historii české 
země má paní průvodkyně. Paní průvodkyně s velkým 
„P“, protože její úžasně podrobný a srozumitelný 
výklad nás všechny uchvátil. K té poctivé a dokonalé  

práci, kterou jsme viděli kolem sebe její profesionalita 
perfektně ladila. A tak děkujeme příjemné průvodkyni 
a jedeme na opožděný oběd. V restauraci  
Na Kamenu nás nenechali na holičkách i když jsme 
se zpozdili o hodinu. Všichni jsme se měli kam 
posadit a obsluha byla perfektní. Předem jsme měli 
objednané jídlo (každý si vybral ze čtyř jídel). Jen co 
jsme dosedli, už jsme měli polévku před sebou. Jídlo 
všem chutnalo a obsluha byla rychlá, za hodinu jsme 
všichni po obědě a jdeme na náměstí. Většina nás 
zamířila do cukrárny, ale stihli jsme obejít náměstí 
a prohlédnout si měšťanské domy, z nichž jich je 
osmnáct zapsaných jako kulturní památka. Radnice 
je nádherná budova s vyhlídkovou věží. Našli se 

 i tací, kteří měli ještě dost sil a vystoupali na tuto věž. 
Díky těmto budovám spolu s městskými hradbami  
a kostely byl Frýdlant vyhlášen 10.9. 1992 městskou 
památkovou zónou. Blíží se čtvrtá hodina, ve čtyři 
hodiny máme sraz u autobusu a od západu se blíží 
černý mrak, raději přidáváme do kroku a jdeme 
do autobusu. Stihli jsme to, ale ne všichni, několik 
účastníků zájezdu, kteří zkoumali ceny v místním 
Lidlu (a přišli na to, že je máslo stejně drahé jako 
u nás) dobíhalo za prudkého deště. Cestou domů 
znaveni poklimbáváme, ale únava nevadí v plánování 
dalšího výletu. Padají návrhy příště do Průhonic,  
na Karlštejn, na Sychrov……. . 
Nějaký cíl pro příští výlet určitě najdeme, vždyť je 
v naší zemi tolik krásných míst.   

Eva Ulmanová
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VAlOVICKá VAlOKáRA
9.9.2017 se v obci Valovice jel již šestý ročník divácky 
atraktivního závodu Valovická valokára. Pro ty, co 
ještě tuto akci neznají, jedná se o sjezd valovického 
kopce po domácku vyrobených vozítkách,  schopných 
zastavení a řízeného měnění směru jízdy. Soutěžící 
si mohou vybrat jakékoliv téma bez hranic, aby co 
nejvíce oslnili a pobavili přihlížející diváky, kteří jsou 
zároveň porotou. 

Letos se rozdalo 12 startovních čísel, které se pomalu 
začaly rovnat na startovní čáře. Po úvodních slovech 
s přáním hodně štěstí soutěžícím pana Josefa Šíny 
a starostky katusic paní Ulmanové se ve 14:00 
odstartovalo.
Počasí nám přálo a tak se jak soutěžící, tak i veliký 
počet povzbuzujicích přihlížejících diváků mohlo plně 
věnovat veselému odpoledni.
Závodní stroje jsou rok od roku dokonalejší a byla 
zde veliká přehlídka krásných vozítek počínaje  
od vesmíru, přes hudbu, od hrdinů našeho mládí až 
po pole, od záchranářů po úplný konec života, starou 
babku a nadpřirozeného hrdinu, kominíka a bednu  
na nářadí, formule a v neposlední řadě rychlého 
Artura.

Letos se umístily na prvních třech místech v dětské 
soutěži tyto posádky: 1. místo Hrob. 2. místo Hudebníci 
na cestách a na 3 místě Batman. V dospělé kategorii: 
1. Valoklass kombajn, 2. Kominík i s komínem  
a čápem 3. Ufo
Ale našim názorem je, že vítěz je každý, kdo se 
zúčastní. Jsme rádi, že se nám další ročník vyvedl, 
nebyl nikdo zraněn a pochutnali jsme si na dobrůtkách  

našich šikovných hospodyněk, kterým patří velký 
dík, stejně jako všem organizátorům a dobrovolným 
pomocníkům, sponzorům a šikovnému dopravci 
vozítek z cíle zpět na start. 
A teď už jen přemýšlet, co vyrobit příští rok, objednat 
počasí a těšit se na odpoledne plné  soutěžního 
napětí a zábavy.
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PřeDání OPRAVené ZVOnIČKy V DOUbRAVICI

V naší části obce v Doubravici jsme se sešli 
v sobotu 23. září ve 14,00 hodin k předání opravené 
zvoničky občanům Doubravice. Začteme-li se  
do článku  podzimního  katusického zpravodaje roku 
2016, kde pan Václav Kuntoš hovoří o její historii, 
zjistíme, že prostory, jejíchž interiér jsme opravili 
není vlastně samotná zvonička, ale původně dvě  
ze dvou stran přistavené kůlničky. Na místě samém 
se dozvídáme, že zde původně byla požární zbrojnice 
a mléčnice. Později zde byla volební místnost a také 
zde  provozovatelka prodejny v Klukách prodávala  
ty nejnutnější potraviny občanům. V posledních 
letech se zvonička dočkala nové šindelové střechy, 
včetně přístavků byla nově omítnuta a nakonec  
na přístavku byla vyměněna tašková střecha. 

V letošním roce jsme opravili interiér místnosti – nové 
omítky, výmalba, nová dlažba a vchodové dveře. 
Pod vedením pana Josefa Hrnčíře veškeré práce 
provedl pan Jaroslav Zikmund. O úklid a úpravu 
vnitřních prostor se postarala paní Blanka Hrnčířová. 
Starostka jménem obecního úřadu v Katusicích 
poděkovala panu Zikmundovi za jeho práci a předala 
tuto pěkně opravenou místnost občanům Doubravice 
do užívání. 
Využili jsme této malé slavnosti k tomu, abychom 
poděkovali panu Josefovi Hrnčířovi za jeho dlouholeté 
působení v zastupitelstvu obce. Od roku 1990  
od prvních polistopadových voleb dostává důvěru  

našich spoluobčanů a zastupuje obec Doubravici 
v zastupitelstvu obce. Stará se o úklid obce, připravuje 
společně s obcí opravy a rekonstrukce obecního 
majetku. Poděkování patřilo i paní Blance Hrčířové  
za péči o obecní vývěsku, květiny, roznášení poz-
vánek a úklid zvoničky.  

Po oficiálním zahájení usedáme do zvoničky nebo 
ven na lavice. Pan Petr Kacvinský se ujal opékání 
klobás, Tomáš Vilím točení piva, ale moc práce 
nemá, neboť ho střídají zdatné pomocnice Anička  
a Maruška Čubanovy. Nabízejí i nealko pití, zákusky 
a jednohubky. Mírně nás pokropil déšť, ale na dobré 
náladě to neubralo. Tak ať tyto pěkné  prostory slouží 
obyvatelům Doubravice k společným setkáním  
a oslavám.

Eva Ulmanová
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PřeDání KAPlIČKy nA VAlOVICíCh 
Ve středu 27. září den před Státním svátkem české 
státnosti jsme se sešli u kapličky ve Valovicích. V půl 
šesté začala malá slavnost předání opravené kapličky 
obyvatelům jedné naší části obce Valovic. 

Připomněli jsme si svátek svatého Václava, patrona 
České země, kterému je kaplička zasvěcena. Poté 
jsme poděkovali zhotovitelské firmě StOP, která 
opravila zdivo, očistila cihlové zdi od mechu a opa-
třila je ochranným nátěrem. Dále opravila střechu, 
natřela podlahu, opravila vstupní bránu, vybílila  
a kolem kapličky položila dlaždice. Přítomní vyjádřili 
spokojenost s celkovou opravou a my tímto děkujeme 
panu Josefu Novákovi a jeho zaměstnancům za opra-
vu a prodloužení životnosti této pěkné stavby, kterou 
v roce 1929 postavili občané Valovic za pomoci pana 
hraběte Valdštejna. Následovalo poděkování paní 
Bohumile  Pazderníkové, která se dlouhá léta starala 

o úklid kapličky. Nyní se této práce dobrovolně ujala 
paní Marie Jechová, která se také s obcí podílela 
na obnovení vnitřního vybavení a výzdobě, patří jí 
rovněž naše poděkování. Obecní úřad pořídil nový 
obraz Svatého Václava, jemuž je kaplička zasvěcena. 
Sehnat obraz potřebných rozměrů nebylo jednoduché 
včetně transportu rámu i se sklem, ale vše dopadlo 
dobře a obrazu to v kapličce moc sluší. 
Na závěr malé slavnosti nám pan Jiří Pazderník 

zazvonil na zvon kapličky. Zvon má krásný, jasný 
zvuk, který se nesl podvečerním tichem malé vesnice. 
Přejeme valovákům, aby pan Jiří Pazderník zvonil 
pravidelně a oživil tradice zašlých časů.  

Pan Josef Šín, zastupitel Valovic správně pozna-
menal, že je krásné, když v obci přetrvávají tradice  
a že právě rodina Pazderníkova léta zvonila v kapličce 
a nyní tuto službu opět přebírá pan Pazderník mladší. 
Při pobožnostech sloužených u kapličky předříkávala 
modlitby paní Kinclová a dnes její potomek, Marie 
Jechová, se nabídla o kapličku pečovat. 
Na předání opravené kapličky se přišli podívat takřka 
celé Valovice, účast byla opravdu pěkná, valováci 
opět potvrdili, že mají zájem o dění v obci.  
Obecní úřad připravil malé pohoštění u kapličky. Po 
slavnosti jsme se sešli v místní klubovně a pokračovali 
v rozprouděné zábavě i pojídání. Posilnili jsme se 
klobásou, popili a ochutnali výborné pečivo, které 
napekly ženy z Valovic. 

Přejeme obyvatelům Valovic, ať je Svatý Václav 
ochraňuje, ať tradice zde obnovené nezanikají, jejich 
soudržnost ať vytrvá a přinese jim mnoho dalších 
krásných nápadů na společné akce.

Eva Ulmanová
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ZDRAVOTní šKOlení OKRSKU Č. 20

V neděli 3.9.2017 proběhlo v parku na návsi  
v Katusicích zdravotní školení, kterého se zúčastnila 
družstva okrsku č. 20 Katusice, Spikaly, Krásná 
Ves, Březovice, Bukovno, Bělá pod Bezdězem. 
Hlavním tématem bylo poskytnutí první pomoci, kde 
hasiči prošli celkem pět stanovišť, na kterých byly 
simulovány různé úrazy.

1.Stanoviště simulace zástavy srdce, kde probíhala 
nepřímá masáž srdce a použití AED (automatický 
elektrický defibrilátor)
2.Stanoviště pád ze stromu, přítomní museli provést 
stabilizaci zraněného, fixaci krku krčním límcem  
a následné přenesení na vakuovou matraci.
3.Stanoviště popálenina zad a krku, ošetření

4.Stanoviště byla řezná rána motorovou pilou  
na noze, následovalo ošetření tlakovým obvazem  
a zastavení krvácení.
5.Stanoviště bylo domácí násilí na dětech přítomní 
museli uklidnit hysterii a ošetřit poranění
Velitelem školení byl velitel okrsku č.20 Karel 
Vobořil. Odborný dozor zajišťovali ČČK Katka Černá, 
jednatelka SDH Katusice Darina Lacová a starosta 
SDH Katusice Jan Malhous.

Velké díky patří figurantům, kteří byli na jednotlivých 
stanovištích: Čubanová Maruška, Čubanová Anička, 
Hübner Standa, Hübner Zdeněk, Šálek Ladislav.
Poděkování patří i Katce Černé, která věrohodně 
namaskovala všechna zranění.
Podle ohlasů přítomných bylo školení velmi zajímavé 
a poučné. Všem účastníkům se školení moc líbilo  
a odnesli si z něj mnoho nových poznatků.

Karel Vobořil
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ŽeleZnÝ hASIČ
V sobotu 30. září se konal v Katusicích závod 
zdatnosti – TFA Václava Cinkla, jak my říkáme 
železný hasič. V devět hodin velitel hasičů pan Tomáš 
Vilím zahájil tento těžký závod, přivítal soutěžící  
i milé hosty, předsedu poslanecké sněmovny pana 
Jana Hamáčka, pana Břetislava Holšana, zástupce 
Hasičské vzájemné pojišťovny, velitele stanice Bělá 
pod Bezdězem Jana Niku, pana Václava Cinkla, 

nejstaršího stále aktivního našeho hasiče, jehož 
jméno nese tento závod. Jako každý rok jsem  
s dortem popřála panu Cinklovi k jeho svátku. A první 
závodník je na startu. Běh, překonávání překážek, 
hasičská dovednost, nošení těžkých břemen a to 
vše v plném zásahovém obleku není žádná prome-
náda, ale pořádná zabíračka, leckdo si sáhne až 
na dno svých sil. Obdivovala jsem děvčata, přes 
zřejmé vyčerpání ani jedna to nevzdala a došla 

  
do cíle. Během závodu přišel naši obec po delší době 
navštívit a pozdravit soutěžící pan senátor PhDr. 
Jaromír Jermář, rádi jsme ho uvítali a pohovořili s ním 
nejen o práci hasičů, ale jako odborník na historii nám 
má vždy co zajímavého říct. Dalším milým hostem 
byl pan Mgr. Karel Horčička, který je častým naším 
hostem a podporovatelem našich hasičů. Zavítal  
na naši akci i se svou dcerou. O občerstvení se 
hasičům postarali kamarádi z Valocars Valovice. 
Pestrý výběr občerstvení a vzorná obsluha, včetně 
nejmenšího kuchaříka Péti, přispěla k dobré náladě  

slunečného dne. Závod všichni dokončili v pořádku, 
počasí přálo, jíst a pít bylo co, ke kafíčku jsem napekla 
koláče, vládla dobrá nálada, jen diváků z Katusic bylo 
málo. Je škoda, že naše soutěžící nepřišlo podpořit 
více diváků. A bylo na co koukat Zdeněk Hübner 
z SDH Katusice zvítězil a jeho bratr Standa byl 
čtvrtý. 
Děkuji SDH Katusice a především Tomášovi Vilímovi 
za uspořádání tohoto závodu, závodu zvyšujícího 
výkonnost členů SDH a upevňující přátelství mezi 
jednotkami. 

Eva Ulmanová



- 12 -

SVOZ nebeZPeČnéhO ODPADU 
Proběhne v sobotu 14.10.2017 
od 9,30 – 9,45 hodin u 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 
13.10.2017 před dům.

- Katusický guláš 2.ročník soutěže ve vaření kotlí-
kového guláše na otevřeném ohni  se uskuteční  
v sobotu 14.10.2017 v 9 hodin na fotbalovém hřišti 
před klubovnou.

- Jarmark a rozsvícení vánočního stromu je připra-
ven na neděli 3.12.2017 od 15,30 hodin v parku  
na náměstí v Katusicích.

- Adventní zpívání v sobotu 16.12.2017 od 16 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích.

PlánOVAné KUlTURní AKCe

SPORTOVní hřIšTě V ZáKlADní šKOle
Obecní úřad s politováním musí oznámit, že krásný 
sportovní areál u základní školy, který je k dispozici 
veřejnosti v odpoledních hodinách a během prázdnin 
po celý den není našimi občany využíván. Přitom 
poskytuje v klidném uzamčeném, tedy i bezpečném, 
prostředí užít volné chvíle s dětmi. Vyžití zde najdou 
i dospělí. Před několika lety byl na obec podán 
požadavek na stavbu obdobného hřiště u hřiště 
fotbalového na hraní nohejbalu. Proč nevyužít tento 
nový areál? Máte možnost použít toaletu a tekoucí 
vodu a areálu. Pravidla pronájmu najdete na vratech 
u školy. 

InfORMACe PRO ObČAny

O všech akcích budete včas informování na vývěskách a místním rozhlasem.

CVIČení V KUlTURníM DOMě
- Cvičení pro ženy každého věku je každé pondělí od 18,30 – 19,30 hodin, začínáme 
2. října 2017. Těší se na Vás cvičitelka Vlaďka Paulusová.

- Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý od 17,30 – 18,30 hodin pod vedením 
paní učitelky Vlaďky Paulusové, začínáme 3. října 2017.

- Cvičení aerobic s posilováním každou středu od 18,00 – 19,00 hodin pod vedením 
Ivety Skramuské, začínáme od října 2017.



- 13 -

OPRAVy A úDRŽbA V ObCI 

VelKOObJeMOVé KOnTeJneRy
-Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na ná-
ves v Katusicích v pátek 20.10. do neděle 22.10 2017. 
Svozová firma žádá občany, aby v žádném případě 
do kontejneru nedávali nebezpečný odpad.

ČeZ DISTRIbUCe, A.S.
-si dovoluje požádat vlastníky a uživatele 
dotčených pozemků a odstranění  
a okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy 

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

VOlby DO POSlAneCKé SněMOVny PARlAMenTU ČeSKé RePUblIKy
se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 – 14:00 hodin
místem konání voleb je volební místnost v Katusicích, nám. Budovatelů 4.
Volí pouze občané České republiky. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy se prokáže platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

ROZDělení KATASTRálníhO úZeMí SUDOMěř
Usnesením Okresního národního výboru Mladá 
Boleslav dne 14.9. 1990 byla od Obce Katusice 
osamostatněna její část Sudoměř. Od podzimních 
komunálních voleb r. 1990 je  obec Sudoměř 
samostatná. V jejím katastrálním území zůstala naše 
další část obce Valovice. Od tohoto roku se obě obce 
Katusice a Sudoměř domlouvaly na nové katastrální 
hranici, která by oddělila Valovice od Sudoměře a 
mohla tak být součástí katastrálního území Katusice. 
Tento vleklý spor o hranici přinášel obyvatelům části 
Valovice stále větší problémy. Nebylo možné zpracovat 
územní plán, pozemkové úpravy, zapsat jejich nově 
postavené domy na území Valovic a ani zapsat do 
evidence obyvatel nové občany. Přes nesčetné 
žádosti naší obce o pomoc  u nadřízených orgánů ( 
např. Krajský úřad Středočeského kraje, Parlamentní 
institut, Zeměměřický a katastrální úřad, Ministerstvo 
vnitra, ombudsman ) jsme se museli držet jediné 
možnosti, jak ukládá zákon, a to sice dohoda obou 
obcí o změně hranice katastrálního území. Dohoda 

byla nakonec uzavřena i když jsme obci Sudoměř 
museli podstoupit valovický dvůr.  Katastrální úřad 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá 
Boleslav dne 18.8.2017 Rozhodnutím schvaluje 
změnu průběhu části katastrální hranice mezi 
katastrálním územím Sudoměř a katastrálním 
územím Katusice. 
Pro občany naší části Valovice to znamená, že jejich 
nemovitosti, zahrady, pole se nacházejí v katastrálním 
území Katusice a pro rok 2018 musí podat nové 
daňové přiznání. Přiznání podávejte až v lednu 
2018, kdy budou zapsány všechny případné další 
změny ve vlastnictví (dědictví, dary) a budeme znát i 
aktuální cenu pozemků v k.ú. Katusice. Obecní úřad 
obstará správné tiskopisy, které  budou k dispozici 
na našem úřadě. Dále stavebníci, kterým nemohlo 
být přiděleno číslo popisné mohou na našem úřadě 
požádat o jeho přidělení, stavební úřad následně 
stavbu zapíše a pak už nebrání nic tomu přihlásit se 
k trvalému pobytu do této nemovitosti.  

VAK MlADá bOleSlAV 
VaK Mladá Boleslav oznamují, že z důvodu 
rekonstrukce zdroje v prameništi Skalsko – Kováň, je 
celý skupinový vodovod Bezvel zásobován ze zdroje 
pod skalou. Změna zásobení vyvolala přechodně 
zákal pitné vody, způsobený obsahem železa.  
V současnosti voda není zdravotně závadná, zvýšený 
obsah železa nepříznivě ovlivňuje pouze vzhledové 
vlastnosti vody. Do původního stavu by se mělo vše 
vrátit nejpozději do 20.10.2017.

ZVOnIČKA VAlOVICe
Zvonička z roku 1929 si zasloužila drobné opravy. 
Poškozené zdi ve věžičce, oprava střechy, očištění 
venkovních zdí, výmalba vnitřních prostor, nátěr 
podlahy, okolo zvoničky byly položeny dlaždice, které 
usnadní odtok vody od stavby. Zvonička je zasvěcena 
Svatému Václavovi, proto obecní úřad do původního 
rámu osadil jeho podobiznu. 

TeRénní úPRAVy nA fOTbAlOVéM hřIšTI 
Okolo zavlažovacích nádrží byly provedeny terénní 
úpravy, zasetý trávník a zásyp kamením. Za klu-
bovnou byl urovnán svah.
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SPOleČenSKá KROnIKA

SeZnAM JUbIlAnTů
říjen
75 let Václav Kudlák

listopad
70 let  Jiří Holoubek
75 let  Vlasta Kollárová
           Vlasta Haničová
           Eva Lischková 
88 let  Marie Kinclová

Prosinec
70 let Věra Salaguardová
          Jiří Vašák
80 let Eva Kubínová
85 let Věra Hendrychová
90 let Miloslav Zeman

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

úPRAVy nA DěTSKéM hřIšTI
Na dětském hřišti na náměstí v Katusicích byl 
zbudován hliněný kopec na který byla nainstalována 
skluzavka. V zimě může sloužit pro bobování dětí. Dále 
byl opraven dřevěný hrací prvek se skluzavkou.

VODOVODní šAChTA 
V měsíci srpnu byla opravena vodovodní šachta 
pro vodovodní přípojku na hřbitov. Betonový poklop 
se rozpadal a hrozilo poškození vodoměru. Šachta 
se nachází na soukromém pozemku a proto touto  
cestou děkuji majitelům pozemku za dlouholeté 
strpění a  údržbu šachty.

OPRAVA KOMUnIKACí
V měsíci srpnu proběhla oprava místních komunikací 
a to před obchodem COOP, abychom nemuseli 
přeskakovat kaluž. Dále v Polní ulici a v Nádražní 
ulici. Zde po vyjetí techniky z místa opravy do ulice 
Kovaňské zůstalo bláto v hojném množství na silnici. 
Děkuji manželům Zítovým za pomoc při jeho úklidu.  
Na náměstí bylo obnoveno vodorovné značení 
přechodů pro chodce. 
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MATeřSKá šKOlA
S  novým školním rokem nastávají pro pětileté 
děti nové povinnosti. Do mateřské školy musí 
chodit každý den, protože se staly součástí 
povinné školní docházky. Přes prázdniny nabraly 
hodně sil při odpočinku se svými rodiči, prarodiči,  
na prázdninových táborech a nyní je využijí při 
získávání dalších znalostí a dovedností tak, jako 
každý rok. Nejdříve se seznámily s novými kamarády 
a učí je novým pravidlům, která jsou tak důležitá pro 
jejich další rozvoj. 

Na naší školní zahrádce děti sklidily a ochutnaly to, 
co na jaře zasely a přes léto zalévaly. Poznaly, jak 
se vypěstuje mrkev, brambory, ředkvičky, kedlubny, 
jahody, bylinky a těší se na okrasné dýně, které použijí 
na výtvarné práce. Počátečními výtvarnými pracemi 
zase zpestří „Podzimní výstavu“ v Březovicích, tak 
jako každý rok. Taneční kroužek svým vystoupením 
obšťastní seniory v DD Dolní Cetno při “Dnu seniorů“ 
a všechny návštěvníky březovické výstavy. 

Během prázdnin byla zrekonstruována výdejna jídel 
v druhé budově mateřské školy, vyměněny radiátory 
a obklady ve školní vývařovně. Těšíme se na novou 
pergolu, která uzavře výukový celek na naší školní 
zahradě a poskytne přístřeší při nepříznivém počasí.
Při nepříznivém počasí čtěte pohádky a luštěte 
hádanky. 

Co je to:  
Čtyři bratři u stolu, pátý sedí na rohu.
Projdou krajem i městem, a přece zůstanou 
na místě.
Okolo porubu hejno bílých holubů.
Jdou dvě dvojčata, jedno umí všechno, ale druhé 
se neumí ani podepsat.
Nejhlubší, nejtěžší, nejtvrdší, nejsladší, nekoupíš
v apatyce, a přece tě vyléčí.

(prsty, oči, zuby, ruce, spánek)

Přejeme všem hezké babí léto.

Kolektiv Mateřské školy Katusice
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ZáKlADní šKOlA
šKOlní ROK 2017-2018 nA STARTOVní Čáře
Školní rok 2017-2018 zahájilo 89 žáků v 5 
samostatných ročnících. Do 1. ročníku letos nas-
toupilo 11 žáků. Důvodem nízkého počtu je, že dětí 
narozených v roce 2010 a 2011 v okolí Katusic více 
není. Velkou výhodou pro tyto žáčky je, že i v tomto 
počtu budou samostatnou třídou a dostane se jim 
vysoce individuální péče.

První den proběhl 4.9. slavnostním zahájením, 
kde byli žáci a jejich doprovody přivítáni ředitelkou 
školy Mgr. Helenou Bajtlovou a starostkou paní 
Evou Ulmanovou, která za obec Katusice přinesla 
prvňáčkům dárek v hodnotě 200 korun, složený 
z výtvarných potřeb. 
Kapacita školní družiny (75 dětí) byla naplněna 
a do družiny byli přednostně přijati žáci 1., 2. a 3. 
ročníku. Ostatním žákům byla upravena výuka  
na dvě odpolední vyučování a ve zbylých dnech 
jim byly nabídnuty zájmové kroužky, které nejsou 
součástí vzdělávání školní družiny, ale byly zařazeny 
do zájmových aktivit, které naše škola nabízí. U žáků 
4. a 5. ročníku byli do školní družiny přednostně přijati 
žáci dojíždějící.                                                         

AKCe šKOly
První akcí, na kterou bych Vás ráda pozvala, bude 
oslava Dne hudby. Oslavovat budeme koncertem  
„Lovecké hudby“ v  kostele Narození Panny Marie 

v Sudoměři. Konat se bude v sobotu 14. října od 14 
hodin. Vstupné dobrovolné.  Tento koncert pořádáme 
ve spolupráci s Obcí Sudoměř a Mysliveckým 
spolkem Hrádek Katusice.Vystoupí zde: flétnařky ZŠ 
Katusice, žáci „Trubačské školy Josefa Selementa“ 
v Benátkách nad Jizerou a soubor „ Horečtí trubači“.
Druhou akcí pro rodiče, prarodiče nebo budoucí 
rodiče je cyklus vzdělávání o výchově „Bezva rodič“.
Také již horečně vymýšlíme téma letošní Mikulášské 
besídky, která se bude konat 6.12. od 17 hodin v KD 
a na kterou jste srdečně zváni.

S dalšími akcemi Vás seznámíme vyvěšením plakátů 
a budeme rádi, když se našich akcí zúčastníte.
Ráda bych poděkovala pedagogickému sboru naší 
školy a paní Lence Novotné za pořádání letního 
tábora v Miletíně, kde naše paní učitelky trávily 
s dětmi svůj volný čas.

S pozdravem za Základní školu Katusice                                                                
Mgr. Helena Bajtlová – ředitelka školy
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TábOR 2017 - MIleTín

Letošní tábor již tradičně probíhal předposlední týden 
v srpnu u Miletína a byl na téma Piráti.
V sobotu 19.8. se děti rozloučily s rodiči a auto-
busem jsme se přemístili na táborovou základnu  
v Miletínských lázních. Ubytovali jsme se a po sezná-
mení s tábořištěm (ti kdo tu byli poprvé) jsme se vydali 
na průzkum okolního lesa. Tady se odehrála první 
táborová hra, která nás rozřadila do šesti družin.  
Zároveň jsme každý získal kartičku s obrázkem piráta 
a svým jménem. Ten jsme si vybarvili a sloužil nám 
jako jmenovka na dveře.

V neděli ráno nás probudil hvizd píšťalky a spěchali 
jsme na rozcvičku. Za zvuku rytmických písní nás 

Jessica donutila rozhýbat těla, aby nám více chutnala 
snídaně. A že nám tedy chutnala!   
Po snídani probíhal úklid kajut a samozřejmě i naše 
osobní hygiena. V 9,15 hod. byl nástup.           
V neděli jsme byli na nástupu slavnostně pasováni 
za piráty. Dodržování Pirátského kodexu jsme každý 
potvrdil otiskem svého palce a poté každý dostal 
pirátský šátek v barvě své družiny.

Na nástupu jsme se vždy dozvěděli program celého 
dne. Nejprve probíhaly služby, to znamená, že jsme 
pomáhali v kuchyni, chodili na dřevo, uklízeli 
tábořiště i umývárny, taky psali kroniku a chodili  
na smůlu a borůvky. V dopoledním programu jsme pak 
plnili po celý týden pirátské testy; pozorovací, paměti, 
uzlování, navigace, rovnováhy, fyzické zdatnosti  
a ve středu večer i test odvahy. Taky jsme si zahráli 
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hru kubb, vyrobili si pirátské ozdoby z korálků  
a z korkových špuntů pirátské lodě. Učili jsme se 
píseň „Vzhůru na palubu“, namalovali si pirátské 
vlajky a vymysleli pokřiky.

V odpoledním programu jsme si opět v jednotlivých 
etapových hrách přiblížili život pirátů. V neděli jsme 
stavěli různé druhy lodí. Každá jednotlivá loď měla 
svoje bodové ohodnocení a bylo na ni potřeba 
odevzdat různý počet nalezených lístků s motivem 
hřebíku, lana a dřeva. Další hrou bylo najít jednotlivé 
rozstříhané části obrázku plachetnice a složit ho.  
Na zadní straně obrázku byla napsaná slova (pirát, 
loď, moře, poklad, ryba, písek, sud, kormidlo, telefon), 
která jsme museli použít v hrané scénce.

V pondělí jsme v odpolední hře získávali (tedy kradli)
zásoby. Ty představovaly obrázky potravin, které 
byly rozmístěny na louce u tábora a každá měla 
jiné ohodnocení v kilogramech. Naším úkolem bylo 

shromáždit co nejvíce kilo zásob. V další hře jsme 
tyto zásoby převáželi na loď. Postupně jsme museli 
odvozit všechny členy posádky a určený počet 
potravin.
V úterý každá družinka dostala úkol zašifrovaný. 
Chvíli nám trvalo než jsme odhalili způsob šifry, 
ale nakonec všichni správně rozšifrovali, že máme 
postavit loď z přírodního materiálu. Ta musela unést 
misku plnou vody a přeplout tam a zpět vodní nádrž.
Ve středu jsme doplňovali zásoby čerstvého ovoce. 
To znamenlo, že jsme hledali obrázky ananasu, 
mandarinky, banánu a manga, které měly každé 
svoje bodové ohodnocení. Poté si každá družina  
na posilněnou uvařila výborný buřtguláš.
Ve čtvrtek jsme plnili různé úkoly v lese i na tábořišti. 
Poznávali jsme části lodi, z přesmyček jsme skládali 
názvy různých typů pirátských lodí, rozšifrovávali 
jsme vzkaz napsaný vlajkovou abecedou. Zkoušeli 
jsme po slepu navigovat členy posádky a pluli jsme 
zrádnými vodami, které představovala překážková 
dráha.
Za všechny tyto etapové hry a splněné testy jsme 
získávali podle pořadí pirátské stříbrňáky a také 
barevné puntíky, s kterými jsme zabírali prostor na velké 
pirátské mapě a snažili se tak dostat k ostrovu 
pokladů. V pátek jsme si stříbrňáky v jednotlivých 
družinách rozdělili mezi sebe a za penízek se 
mohli zúčastnit různých soutěží na pirátské pouti.  
Za splněný úkol každý získal malou odměnu. Stříleli 
jsme ze vzduchovek, lukem, házeli míčky, sestavovali 
puzzle, překonávali překážkovou dráhu, lovili ryby, 
lezli po provazovém žebříku a jiné.

U posledního večerního nástupu pak bylo slavnostně 
vyhodnoceno pořadí družin v táborové hře a každá 
družina dostala za odměnu dort. Také byla vyhodno-
cena nejlepší chatka za úklid. Na večer byl připraven 
slavnostní oheň. Zazpívali jsme si pár písní a potom 
už následovala tradiční diskotéka.
Ráno jsme zabalili, rozloučili se s tábořištěm a každý 
ještě dostal na památku táborové tričko a medaili.  
A teď už jenom vzpomínáme a těšíme se na další 
rok.

Věra Štencová



- 19 -

POPRVé U OVeČeK
27.08.2017 - Dnešní den jsem musela velmi brzy 
vstávat. Vůbec se mi nechtělo ven z teplého pelíšku. 
Panička jinak nedala a já musela vylézt. Protáhla 
jsem se jako kočka a zívla, jako to mám ve zvyku. 
Po chvíli jsem byla zase ve svém živlu a dychtivě 
očekávala, co se dnes bude dít. Cítila jsem ze své 
paničky nervozitu, když jsme čekaly před domem.
Přijelo pro nás neznámé auto. Z auta vystoupila 
Markétka, tu jsem už moc dobře znala. Z auta se 
linul pach mé bordeří kamarádky Doris. Markétka 
otevřela kufr a daly do něj s mojí paničkou kennelku. 
Sotva se tam vešla a já v duši doufala, že v ní nebudu 
muset jet já. Nerada cestuji v kufru! Bohužel jsem 
nedostala na výběr. Eliška rozkázala: „Hop na místo 
a zůstaň tam!“ Mně nezbylo, než poslechnout. Byla 
jsem velmi „nadšená“.... Cesta trvala dlouho, v té 
tmě jsem si aspoň zdřímla a dospala to, co jsem ráno 
zanedbala.

Konečně! Auto zastavilo u podivné ohrady uprostřed 
polí, v které nic nebylo. Jen neznámá paní s cizím 
psem stála před ní. Poté dorazil džíp a jeho řidičem 
byl muž s kšiltovkou. V životě jsem ho neviděla. Holky 
se s ním chvíli vybavovaly. Pak nás vezly na pastvinu 
v kufru toho džípu. Byli jsme tam tři a já si připadala, 
jako kdybych měla mořskou nemoc, strašně se to 
auto kinklalo ze strany na stranu. Štěstí, že jsem 
se nepozvracela. Uf... S radostí jsem vyskočila ven.  
S údivem jsem zjistila, že tam na těch pastvinách 
jsou velké chlupaté koule, kterým lidé s oblibou říkají 
ovce. 
Doris z nich byla více nadšená než já, chtěla se  
k nim hned vrhnout. O tom druhém psovi ani 
nemluvě. Doris šla jako první na řadu, koukala jsem 
na ní, jak se to dělá. Dostala se řada na mě. Panička 
se bála, že s těmi ovcemi někam uteču a budu je 
honit bůhvíkam daleko. Samozřejmě, že hned jak mě 
pustila z vodítka, jsem taky běžela mezi ty chlupaté 
koule. Byla to „prča“, jak přede mnou utíkali. Když 
jsem byla nejvíce rozvášněná, zasáhl mi do toho 
ten cizí pán. Začala jsem ho poslouchat. Sice jsem 
přesně nevěděla, co mám dělat, po chvíli jsem 
ale pochopila, co po mě chce. Nějaký čas jsem je 
naháněla na jednu stranu, pak na druhou a vůbec 

se nezajímala o to, že tu se mnou ani panička není! 
Vůbec se mi od oveček nechtělo, ale musela jsem. 
Panička si mě jen nevěřícně prohlédla, že jsem toho 
cizího pána poslouchala. Připnula si mě zpátky na 
vodítko. Nechali jsme to na těch zkušenějších, aby 
odvedli ovce na místo tréninku z pastvin.
Na dopoledním tréninku jsme se střídali. Panička šla 
tady už se mnou s holí v ruce a kšiltovkou na hlavě. 
Asi si myslela, že jí pak budu více poslouchat. Opak 
byl ale pravdou, náš začátek byl velmi nesehraný. Já 
jsem si dělala, co jsem chtěla, taky aby ne. Zábavné 
bylo, jak přede mnou ovečky prchaly a u toho skoro 
smetly mou paničku. Co vám budu povídat! Sice 
se mě snažila odehnat holí, abych šla dál od nich, 
ale mezitím se jí ty ovce pletly pod nohy a já si do 
nich měla čas i párkrát kousnout. Vlna byla měkká 
jak peřinka, ale chuť nic moc. Nedoporučuji je papat. 
Taky jsem za to dostala vynadáno, že se to nedělá... 
Párkrát jí tam přišel na pomoc ten pán. Ten už věděl 
co se mnou a snažil se to předat paničce, které z toho 
šla hlava kolem. Po několika kolech přišel konec. Byla 
jsem velmi vyčerpaná, ale šťastná jak blecha.

Byl čas na odpočinek. Odpolední trénink se konal po 
odpočinku, který jsme zaslouženě dostali. Vzduch 
se ochladil po dešti, který během oběda panoval. 
Což bylo dobře, nebylo mi takové vedro a měla jsem 
chuť do práce. Dostali jsme za úkol zahnat ovečky  
do košáru. Nejdříve nám to velmi nešlo, já nevěděla, 
co po mě panička chce. A byla jsem prý moc blízko. Po 
několika nepovedených pokusech se nám to konečně 
povedlo, panička měla obrovskou radost. Já totiž 
konečně začala trochu vnímat, co to po mě vlastně 
chce. Začala mi přidávat podivné povely: „auwí, lay 
down...“ Zatím nevím, co přesně znamenají, ale 
podle zamávání hole a postavení těla jsem věděla, 
co se po mně vyžaduje. Celý den byl velmi náročný, 
ale nic lepšího jsem ještě nedělala. Sice mám tu svoji 
holku občas „na háku“, ale stejně ji mám ráda. Jen si 
musíme ujasnit, kdo z nás dvou je u ovcí „šéf“. Zatím 
si myslím své. Ještě jí toho hodně naučím. „Haf“

fenka Diana, panička Eliška Štencová
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v prosinci 2017.
Grafické zpracování: Flodrmanová Marie
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DěTSKÝ KOUTeK

TAJenKA
Ve školce se ptá paní učitelka dětí, jakým zvířetem by chtěly být.
Martin odpoví: „Hadem.“
Paní učitelka se podiví: „Proč zrovna hadem?“
„Protože had zároveň (TAJenKA).“

Manžel selky
Třetí den v týdnu
Naše nejvyšší hora
Kůlny na seno
Africká poušť
Stoj na rukách
Bečka
Vrchní část domu

VyMAlUJ ObRáZeK


