
Vzpomínání
(Aničce Kuntošové)

Panenky očí hledí v dálky
k šípkovým keřům stmívání 
a vzpomínají na fialky,
co kvetou doma na stráni.

Ta vzpomínka je stále živá.
Kde tatínek je, maminka?
A když se den už připozdívá,
na paměť ťuká jako modřinka.

Kde jsou vy chvíle dětství, mládí,
kouzelných snů a nadějí,
co laskají a voní, svádí,
co v vzpomínkách se vracejí?

Panenky očí nedočkavě
už pro ně otvírají okýnka,
když na úl paměti zas hravě
zaťuká další vzpomínka.

Josef Brož a Alena Brožová
Dotýkání krásy 2
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číslo - 3. září 2019
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

HISTORIe ZeměDělSTVí

V tomto a následujících číslech našeho zpravodaje 
Vás seznámíme jak před 100-150 lety probíhal život 
v Katusicích, hlavně z hospodářské činnosti, spole-
čensko spotřební, kulturní, jaká byla řemesla a další 
zajímavosti.
V Katusicích v té době převládalo zemědělství pře-
devším zaměřené na zajištění potravin pro vlastní 
potřebu a pro ostatní občany. Polní hospodářství na 
Bělsku zůstávalo tak, jak všude jinde po celá staletí 
nezměněno. Středověk neučinil téměř žádného po-
kroku. Pozemky byly rozvrženy na tři hony. Na jed-
nom se pěstovala jař, na druhém ozim a třetí zůstal 
úhorem. Tak to trvalo až téměř do začátku 19. století. 
Sklizeň obilí se prováděla pomocí kos 120 cm dlou-
hých se třemi zahnutými pruty, takže posekané obilí 
bylo v řádcích, vázalo se povřísly dělané ze slámy 

a později se používal důmyslný stroj na dělání po-
vřísel z žitné slámy, který ještě vlastním. Svázané 
obilí se stavělo do panáků a po vyschnutí se sváželo 

Vzpomínka na dobré svačiny při žních. Domácí chléb, sýr „Čapčok“ nebo sádlo se 
škvarkama. K pití vychlazené pivo a kafe. A hlavně alespoň malá chvilka odpočin-
ku.

Obilí - pšenice, žito, ječmen, oves se sklízelo sekačkou - válovkou nebo hrsťovkou 
a vázalo se do snopů. Ty se potom stavěly do panáků.
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do stodol. Mlátilo se pomocí cepů. Ticho našich ves-
nic po celou zimní dobu bylo přerušováno veselým 
klepáním cepů. Čím bylo mlatců více, tím rychlejší 
byl rytmus a tím veseleji rozlévaly se tyto milé zvuky 
celou krajinou. Většinou tuto práci dělaly ženy a dle 
rychlosti rytmu i zpívaly. Dělalo se od rána do večera. 
Mužský si denně vydělával 50-55 krejcarů, ženy 40 
krejcarů. V té době se koupil 1kg másla za 35 krej-
carů, 1l mléka za 5 krejcarů, vejce za 2 krejcary, 1 kg 
masa za 26 krejcarů. 

Vymlácené obilí se čistilo na obilném mlýnku v lidové 
řeči nazývaný fofr. Byla to na vhodném spodku v uza-
vřeném bednění upevněná křídla, která otáčením vy-
víjela větrný proud, kterým se odděloval prach, plevy 
a zadina od čistého zrna. Hačky to je drobné zrno 
na vrcholu klasu, bylo odstraněno dříve pomocí sít 
a ručně odděleno. Dnešní mlátičky poháněné elek-
trickými motory obilí vymlátí, vyčistí i roztřídí a práci 
tuto, která se dříve namáhavě vykonávala po celou 
dlouhou zimu obstarají za několik dní. Vrcholem jsou 
v dnešní době obilné kombajny. Ovšem než se k této 
dokonalosti došlo, byly tu mnohé vývojové stupně.

Po cepech přišly ruční mlátičky poháněné žentoury, 
ve kterých byla práce ruční nahrazena prací dobytka 
(koňmi nebo hovězího), když pomocí dlouhé dřevěné 
oje na kterou byl dobytek zapřažen a chodil dokola  
a jeho pohybem byl pomocí ozubeného soukolí, za-
jištěn točivý pohyb řemenice, která poháněla mlá-
tičku. Potom se používaly k pohonu párnice a pára 
byla nahrazena benzínem, nebo naftou, kde pomo-

cí motoru se poháněla mlátička, řezačka a jejíž lisy 
na lisování slámy a konečně vše opanovala elektři-
na, která zvítězila. V Katusicích pan Procházka měl 
pojízdný pluh Excelzior, který se používal, jako sta-
cionární pohon přímo na polích k pohonu mlátičky.  
Děti po žních vyháněly na pole drůbež. Za humna 
i slepice, ale hlavně hejna hus na vzdálenější pole. 
Nejvíce jim chutnalo ječné zrno, které po sklizni v kla-
sech zůstávalo na polích. Zajímavé bylo, jak večer 
po společné koupeli v kalech jednotlivá hejna šla  
do svých domovů. Jednalo se o stovky hus. Hospo-
dyně dokrmovaly husy pomocí šišek. Husy se zabíje-
ly na poutě a posvícení (Martinská husa). 

Po žních se slavily dožínky, poděkování za sklizenou 
úrodu. Chasa zdobila žebřiňák, potahy, udělala věn-
ce z obilných klasů a předala jej hospodáři. Hospodář 
s hospodyní připravili pohoštění, protože v každém 
statku nebo chalupě byla pec, tak upekli již z nové 
úrody chléb, který se solí se podával hostům.
První průlom do soustavy střídání plodin nastal pěs-
továním brambor, které byly kolem roku 1770 zave-
deny do Čech. Lidé jim z počátku mnoho nepřáli, 
ale když roku 1771 byla velká neúroda a v důsledku 
toho drahota, vděčně se sáhlo k této důležité plodině. 
V Katusicích se pěstovaly brambory od roku 1791, 
tohoto roku Jiří Čížek odevzdávaje chalupu svému 
synu vymiňuje si dva záhony brambor ku svému vý-
měnku.  Brambory pan Čížek přivezl do naší oblasti 
o rok dřívě a rychle se začaly rozšiřovat a nevěsty při 
svatbách dostávaly sadbu brambor jako dar. Tak je  
o tom psáno ve Skalské a Katusické kronice. V bram-
borářské oblasti v Bělé začali brambory sázet o dva 
roky později.
Při sklizni brambor zůstávala nať na poli (brambo-
rovina), která vysychala a charakteristicky voňela. 
Hospodář vláčením ji shrnul na řady, potom se dala 

Začátek žní u Golbachů.

Drobný chovatel koní pan Horčička z Lín se stará o potomstvo. Mají dvě hříbata.

Uskladnění a přebírání sadby r. 1949.
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na hromady a pálila se. To měly za úkol starší děti  
a zároveň pekly brambory, které se sesbíraly na poli. 

Dokud selský stav tížila robota, nebyl možný téměř 
žádný pokrok, neboť každý byl rád, když mohl ob-
dělat pozemky tak, jak se to naučil od svých rodičů. 
Teprve když robota polevila, mohli se hospodáři více 
věnovat své půdě. Hlavní náraz na dosavadní způsob 
hospodaření přineslo pěstování cukrové řepy. Může-
me říci, že zároveň s řepou vstoupilo do našich hos-
podářství osvobození od dosavadního nedostatku a 
že řepa byla v té době požehnáním pro naše země-
dělství. Národohospodáři uvádějí, že 1 ha žita uživí 
5 lidí, 1 ha pšenice 6 lidí, 1 ha brambor 10 lidí a 1 ha 
cukrovky 20 lidí. Kromě toho 19. století přineslo také 
velkou řadu nových objevů, že to mělo vliv na hospo-
daření a ekonomiku zemědělských závodů. Trojhon-
né hospodaření bylo přeměněno v soustavu střídání 
plodin. Dále byly zaváděny hospodářské stroje, stále 
praktičtější a výkonnější. Začalo se využívat umělých 
hnojiv, a jak bylo již uvedeno střídání plodin v osev-
ních postupech. Byly zpracovávány hnojařské plány  
a podle nich se hnojilo strojenými hnojivy, a protože se 
zvýšily stavy zvířat, tak se hnojilo i chlévskou mrvou.                                                                                                       
Cukrovka přes velmi kladné hodnocení, hlavně 
v ekonomické oblasti a zajištění krmiv, jako například 
chrást a řízky, které se silážovaly a melasa s kterou 
se zchutňovala sláma a plevy, měla určitou nevýho-
du ve vysoké pracnosti, jak na jaře kdy se provádělo 
jednocení a prokopávka, ale i na podzim při sklizni.  
Na jaře i když se provádělo snížení výsevního množ-
ství, vyrostlo na 1ha až 800 tisíc rostlinek, které jed-
nocením se muselo snížit na 80 tisicích na 1 ha, což 
byl ideální stav pro zajištění vysokých výnosů. Cu-
krovka byla seta do řádků vzdálených 45 cm od sebe 
a rostlinky v řádku ponechány na 22 cm. Ženy při jed-
nocení musely přebytečné rostliny odstranit. K tomu 
se používaly krátké motyčky. Abychom si představili, 
jaká to byla namáhavá práce, tak z 1 ha když bychom 

natáhli jeden řádek tak máme vzdálenost 22 km. To 
znamená, že některá žena toto dělala ohnutá, nebo 
starší ženy při jednocení klečely. Okopávka se dělala 
již s dlouhými motyčkami. Později, aby se snížil po-
čet rostlin z jednoho klubíčka se semena obrušovala. 
Východiskem však bylo, když se vyšlechtilo genetic-
ky jednoklíčkové osivo seté přesnosecími sečkami  
na 18-20 cm.
V počátku pěstování se cukrovka sklízela ručně skle-
páváním na hromady, ořezání chrástu nožem, nebo 
srpem, s ručním nakládáním a odvoz se prováděl nej-
prve do cukrovaru Dolní Cetno, později se překládala 
i do vagonů na nádraží v Katusicích, Přes namáha-
vou ruční práci byla cukrovka rentabilní. Zemědělci 
ji dostávali dobře zaplacenou a deputátní odměnou 
dostali cukr. Cukr se vyvážel i do zahraničí, hlavně 
kostky což byla naše specialita a je to patent naší 
republiky.

V letech 1820 – 1840 na Bělsku a také v Katusicích 
se pěstovala řepka na větších výměrách a seme-
no mělo až 50% oleje. Olej se používal na svícení.  
V Katusicích byla též lisovna oleje. Později byl nahra-
zen svítiplynem, petrolejem a nakonec elektřinou. 
Ve statku o 120 korcích před 80 lety bylo 8-10 krav 
a později kolem 20, jaloviny 5-6 kusů později 15-20, 
voli 2 kusy později 6, koní asi stejně. Když se musela 
vozit řepa do cukrovaru v Dolním Cetně povozy, mu-
sel mít hospodář více koní asi 8 kusů. 
Také zavládla hospodářství jiné organizace práce. 
Kolem let 1860 byli do hospodářství zaváděni depu-
tátníci (dělníci ženatí, kteří kromě peněžité mzdy, do-
stávají i potraviny- mouku, brambory, mléko, omas-
tek, palivo a byt, což všechno se nazývá jedním slo-
vem deputát). Změnil se pomalu celý život. Přestal 
se péci vonný chléb samožitný, děti již nedostávají 
chutné podplamenice a také se již nemohou těšit na 
pomazánku z podmáslí. Chléb se nepeče, neboť se 
považovalo za nehospodárné vytápět všechny pece 
ve vsi a ztrácet mnoho času, když na to stačil jeden 
pekař. Máslo se nestlouká podomácku, ale dostává 
se z mlékáren, kam se odesílá mléko. Nové vynálezy 
změnily celý způsob života.

Václav Kuntoš

Sklizeň brambor.

Mlátilo se přímo na poli, sláma se stohovala. V zimě se pak vozila do stájí.



ROZlOUčení S PRáZDnInAmI 
Na neděli 1. září uspořádala naše obec pro místní 
děti zábavný program „Rozloučení s prázdninami“.
Od 14hodin jsme se sešli s rodiči v parku na návsi, 
kde umělecká agentura KAZ připravila pro děti růz-
né soutěže, děti si mohly navléknout vlastní náramek 
z korálků a zatančit na písničky.

Horké letní počasí se v půlce programu změnilo  
a na chvíli nás vítr a déšť z parku vyhnal. Naštěstí se 
jednalo pouze o přeháňku a program mohl být do-
končen. 

Poděkování patří sboru dobrovolných hasičů Katusi-
ce, který se chopil přípravy zázemí pro konání akce. 
Hasiči obsluhovali výdej malinovky pro děti, točili pivo 
pro dospělé a k jídlu si mohl dát každý párek v roh-
líku.
Jen nás mrzí, že účast místních dětí nebyla nijak 
hojná a věříme, že v dalším roce se jich sejde více  
a rozloučení s prázdninami si všichni užijí jako veselé 
odpoledne.
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BAZáReK KATUSICe
V neděli 15. září jsme pořádali již 2. Bazárek Katusi-
ce na sále Kulturního domu. Prodejců bylo 17, tudíž 
plný sál, sortiment prodávaného zboží byl zastoupen 
od maličkých velikostí až po dospělé, pro kluky, pro 
holky, sehnat se daly i doplňky pro miminka, brusle, 
hračky… Měli jsme možnost, koupit si i nové moderní 

oblečení od „Móda pro Tebe“. Myslíme, že i nakupují-
cích přišlo dost a každý si na bazárku něco nakoupil, 
ať už pro sebe, nebo své děti, vnoučata. Na základě 
poptávek po dalším bazárku jsme usoudili, že další 
bazárek uspořádáme zase na jaře, na přelomu  břez-
na/dubna. O plánované akci Vás budeme s předsti-
hem informovat.

KUlTURní A SPOlečenSKé AKCe

OTeVření DěTSKéHO HřIšTě
U příležitosti konání dopravního dne pro základní 
školu Katusice jsme si dovolili 19. září připojit k akci 
a oficiálně jsme otevřeli pro děti nové hřiště. Chce-
me poděkovat fotbalistům TJ Sokol Katusice, že nám 
pomohli s přípravou zázemí a postarali se o výdej 
limonády a párku v rohlíku dětem. 

Jsme velice rádi, že se dětem nové prvky na dětském 
hřišti líbí a máme radost, že si na něm děti stále hrají 
a využívají ho. Ještě je v plánu umístit do areálu nové 
pískoviště a lavičky pro posezení.
Zároveň chceme apelovat na všechny děti i jejich ro-
diče, aby se na novém hřišti chovali slušně jak k sobě,  
tak i k herním prvkům, nelezli na části, které k tomu 
nejsou určené a nevybíhali na klouzačky.
Děkujeme.



VÝleT 

Obecní výlet se letos konal ve čtvrtek 26. září. Vyrazili 
jsme tradičně navštívit jeden z českých hradů a ne le-
dajaký. Ráno v osm hodin jsme vyrazili za slunečné-
ho počasí autobusem k naší cílové zastávce na nej-
známější český hrad Karlštejn. Cesta přes Prahu byla  

v tento čas s dopravním kolapsem, už ale vyjíždíme 
z Prahy a kocháme se pohledem na vybarvené stro-
my. Najednou se před námi objevuje údolí karlštejn-
ských lesů a my po úzké silnici sjíždíme do údolí Karl-
štejna. Jelikož jsme měli prohlídku hradu objednanou  

na jedenáctou hodinu a z parkoviště nás čekala ještě 
třicetiminutová procházka se stoupáním k hradu, mu-
seli jsme trochu přidat do kroku. Všichni byli zdatní  
a celý náš zájezd prochází v určený čas hlavní bránou 

našeho skvostu. Hrad Karlštejn byl postaven Karlem 
IV. ve 14tém století na ochranu korunovačních kleno-
tů českých králů. Patří mezi nejvýznamnější památky 

české historie. Ujímá se nás sympatický průvodce, 
který nás provádí komnatami 1. okruhu císařského 
hradu. Díky stupňovitému uspořádání hradu jsme  
fyzicky stoupali. Prohlídku jsme zakončili v poslední 
místnosti, kde obdivujeme kopii císařské koruny, kte-
rá byla vyrobena dle originálu v letech 2007 až 2009 
týmem pana Jiřího Urbana. Je vyrobena z galvanicky 
pozlaceného stříbrného plechu, kopiemi polodraho-
kamů ze skla a pravých kamenů a smaltovými des-
tičkami. Zjišťujeme, že hodina prohlídky je za námi, 
pomalu se loučíme s průvodcem a kdo má zájem 
může si navíc prohlédnout okolí, z cimbuří se dostat 
k hodinovému stroji a na nádvoří navštívit studnu. 

Důležité na výletě je mimo jiné pořádně se najíst. Pře-
souváme se všichni společně do restaurace U Ada-
ma, kde si dáváme výborný oběd i s dezertem. Po 
obědě si pomalu procházíme obec Karlštejn, na třetí 
hodinu je naplánovaný odjezd z parkoviště. Nevím 
čím to je, ale zpáteční cesta je vždy rychlejší. V pět 
hodin nám zastavuje autobus na naší návsi a my se 
loučíme plni zážitků a dojmů z dnešního výletu.
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Valotour 2019
I letos připravil na poslední srpnovou sobotu valo-
vický klub nadšenců historických vozidel setkání  
a soutěž veteránů. Sedmého ročníku se zúčastnilo 
48 automobilových a 4 motocyklové posádky. Byla 
pro ně připravena trať o délce přibližně 130 kilomet-
rů, několik soutěžních úkolů, ale i občerstvení a pří-
jemné teplé počasí. 

Ještě před startem museli soutěžící nalít do odměr-
ného válce pouze podle odhadu co nejpřesněji litr 
vody, což na mililitr dokázaly pouze 3 posádky. Sa-
motný start letošního ročníku Valotour byl stanoven 
na 11,00, veterány mávnutím praporku vypravovala 
na trať v minutových intervalech starostka obce, paní 
Mgr. Věra Štencová. Bezprostředně po startu vozy 

čekala rychlostní zkouška. Po zdolání tohoto úkolu 
musely posádky v Katusicích absolvovat couvání 
na přesnost a pak už se jen dalších asi 85 kilomet-
rů kochaly krásnou přírodou Českého ráje. Cíl první 
části byl stanoven do Svijanského Újezdu, kde bylo 
připravené občerstvení, ale také bylo třeba absolvo-
vat další úkol – bez měření určit obvod pneumatiky. 
Na trati před cílem závodu vyhlížela auta s razítkem 
ještě jedna průjezdní kontrola a po několika dalších 
kilometrech následoval poslední soutěžní úkol - od-
hadnout váhu kompletního světlometu. 

Zpět do Valovic přijeli všichni účastníci v pořádku, 
s dobrou náladou a netrpělivým očekáváním vyhlá-
šení výsledků.
Nutno říci, že podle ohlasů přítomných se i letošní 
ročník vydařil, vládla dobrá organizace, klid, poho-
da… K úspěchu přispěli všichni členové klubu, každý 
přiložil ruku k dílu, ale bez pomoci sponzorů bychom 
vysokou laťku těžko udrželi. Proto velmi děkuje-
me především obci Katusice, dále obcím Sudoměř, 
Plužná a Svijanský Újezd, pivovaru Svijany, firmám 
BEERSHOP.cz, TOM Bohemia, XADO a Signál rádiu 
a také řadě dobrovolníků, kteří pomáhali na trati, ale 
i divákům, kteří soutěži dodávali tu pravou adrenali-
novou atmosféru. 

Radomír Vlk, předseda klubu Valocars

loučení s létem 28. září v Doubravici
Ani chladnější počasí na konci září nás, obyvatele 
Doubravice neodradilo k malému posezení u naší 
zvoničky.
Tímto jsme se rozhodli, rozloučit se s létem a přivítat 
podzim, který v našem kraji bývá malebně barevný. 
Nezahříval nás pouze oheň, u kterého jsme si opek-
li vuřty, káva a čaj, ale především dobrá nálada při 
povídání a vzpomínkách starousedlíků. Po šesté 
hodině večerní nás tma zahnala do prostor zvonič-
ky, kterou pro nás již dlouho s láskou udržují Blanka  
a Pepa Hrnčířovi. Tímto jim za vše děkujeme. Takže 
sousedé, příště zase na viděnou.

Libor Kubeš
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činnost SDH Katusice v letním období
Hasiči v Katusicích se stále věnují různým činnostem 
v naší obci. Pořádají různé akce, pomáhají vždy, když 
je potřeba v obci něco vykonat. Jsou velmi důležitou 
součásti naší vesnice. 

Výjezdová jednotka zasahovala v tomto roce mno-
hokrát. 14 krát to bylo technickou pomocí, 8 krát byla  
u požáru a jednou dokonce na planém poplachu. Nej-
větší požár, byl požár rodinného domu ve Spikalích, 
kde naše jednotka zasahovala jako první. Při příjez-
du na místo události, byla budova již v plném rozsahu 
hoření. Bohužel při tomto výjezdu došlo i k porouchá-
ní zásahového vozidla, kde se rozbil motor. 
Sbor dobrovolných hasičů se také věnuje kultur-
ní složce. 14. září uspořádal Disco Párty na hřišti  
ve zdejší klubovně. Zahrál DJ Mekky a zúčastnilo se 
60 lidí. 

Myslíme samozřejmě i na děti, a proto i hasiči po-
máhají při akcích, jako byl Dětský den, kde zajistili 
zázemí, občerstvení a pomoc, kde byla potřeba. 
Na svátek sv. Václava, dne 28. září, se na hřišti v Ka-
tusicích, uskutečnil 4. ročník Katusického guláše. 
Účast byla nádherná, krásných 12 týmů z Katusic  
a širokého okolí. Nešlo jen o guláš a tak si týmy mu-
sely připravit svůj prostor i s výzdobou. Pak se mohla 
soutěž odstartovat a začalo se vařit. Atmosféra všu-
de kolem byla dokonalá, zpívalo se, tančilo, dopro-
vodný program všeho druhu. Následovala ochutnáv-
ka soutěžních gulášů porotou. V průběhu celé akce 
samozřejmě porota hodnotila nejen show na stano-

vištích, ale i čistotu na stolech atd. Kolem 19.hodi-
ny se sečetly body a proběhlo vyhlášení výsledků.  
Na 3.místě se umístil tým „Rozbité auto“, 2.místo zís-
kal tým se jménem „Kultura z Doks“ a krásné první 
místo obhájili vítězové loňského ročníku – letos sou-
těžící pod názvem „Bezďáci“. Všechny ostatní týmy 
vybojovaly úžasné 4.místo a to nejen za účast, ale i 
za krásné názvy, nápady a jejich snahu: Hippies, Roc-
keři, Apači, Kuchtíci Bukovno, Specialisti, Námořníci, 

Červená Karkulka, Hawai a Pekelníci. Po vyhlášení 
soutěže začala Disco párty s DJ Mekkym. Akci pořá-
dal OÚ Katusice a SDH Katusice. Poděkování patří 
sponzorům (OÚ Katusice, Hana Bahníková, pivovar 
Podkováň), porotcům a všem, kteří se podíleli na pří-
pravě akce a úklidu po ní. V neposlední řadě také 
manželům Červeným, kteří se za výčepem po celou 
dobu vzorně starali o soutěžící i hosty. 

Co se týče hasičského sportu a našeho velmi šikov-
ného týmu holek. Družstvo žen se letos zúčastnilo 
22 soutěží. 13 soutěží v Jizerské lize, 2 okrskové 
soutěže, 3 soutěže Podkozákovské hasičské ligy 
a 2 soutěže Exraligy ČR. V Jizerské lize se letos 
umístili na pátém místě, a to s celkovým počtem 82 
bodů. Nejlepší čas v tomto seriálu padl v Benešově 
u Semil, a to krásných 17:11. Na Exralize ČR skon-
čili na sedmém místě. Byli pouze na dvou soutěžích,  
a to v Letohradu Kunčice a Letohradu Orlice. Zúčast-
nili se i okrsku v Bukovně, kde zvítězili. A na soutěži 
ve Skalsku, kde složili smíšené družstvo a umístili se 
tak na druhé přičce. 

Za SDH Katusice, Darina Šubrová
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OPRAVY A ÚDRŽBA V OBCI

Ve všech okolních obcích probíhá celoroční údržba 
v podobě sekání a úpravy porostů. Ve Spikalech se 
vybudovaly a osadily nové záhony, které už na jaře 
krásně pokvetou. 

V Katusicích se vybudoval nový chodník a stání pro 
kontejner u hřbitova. Byla posílena kapacita kontej-
nerů u Mateřské školky.

K dobré údržbě je potřeba i zařízení, které nám s tím 
pomáhá, tedy bylo nutno zakoupit víceúčelový vůz 
MULTICAR.

Dále se dokončilo uzavření objektu Obecního úřa-
du. Instalovaly se dvoje vrata a probíhá úklid a ká-
cení náletů za stodolou OÚ. V Kulturním domě se 
postupně vyměňují stará nevyhovující okna za nová. 
V parku vznikl altánek k posezení pro malé i velké 
návštěvníky. Asi největší akcí bylo dokončení a pře-
dání dětského hřiště našim dětem.

CVIčení V KUlTURním DOmě
- Cvičení Jógy je každé pondělí od 18,00 do 19,00 
hodin v kulturním domě. Těší se na Vás zkušená lek-
torka Kateřina Hadrabová.
- Cvičení pro rodiče s dětmi je každé úterý od 17,00  
do 18,00 hodin začíná se 8. října 2019. Cvičení je 
určeno pro děti do 6 let v doprovodu rodičů.
- Cvičení aerobic s posilováním každou středu od 
18,00 do 19,00 hodin pod vedením cvičitelky Ivety 
Skramuské, začínáme 9. října 2019.

SVOZ neBeZPečnéHO ODPADU
- proběhne v neděli 27. října 2019 od 9,30 do 9,45 
hodin u budovy Obecního úřadu v Katusicích. 
Firma Compag převezme elektrozařízení jako led-
nice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, 
vysavače. Zařízení musí být kompletní tj. nesmí chy-
bět žádné podstatné části a nesmí být demontované. 
Dále bude odvezen olej, barvy (vše v dobře uzavře-
ných nádobách) monočlánky a drobné baterie. Jiné 
druhy odpadu nebudou odvezeny. Odvážen bude 
pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domác-
ností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské čin-
nosti. Občané Spikal, Valovic, Trnové a Doubravi-
ce si připraví odpad na pátek ráno 25. října 2019 
před dům.
Dále upozorňujeme, že kontejnery na plasty i sklo 
slouží jen fyzickým osobám a rozhodně do nich ne-
patří odpad z podnikatelské činnosti.

Hlášení ROZHlASU
Hlášení zasíláme také e-mailem. Žádost o zříze-
ní služby pište na adresu urad@obec-katusice.cz  
– do předmětu zprávy uveďte „Hlášení rozhlasu elek-
tronicky, nebo se nahlaste osobně v kanceláři obec-
ního úřadu.

InFORmACe PRO OBčAnY



VelKOOBJemOVé KOnTeJneRY 
- Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na ná-
ves v Katusicích a do částí Spikaly, Valovice, Trnová 
a Doubravice od 8.-10. listopadu. V případě, že bude 
kontejner plný odpad zde neodkládejte. Svozová fir-
ma žádá občany, aby v žádném případě do kontejne-
ru nedávali nebezpečný odpad. 

čeZ 
- si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených 
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozní 
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.. Zásah proveďte v období vege-
tačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
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SPOlečenSKá KROnIKA

SeZnAm JUBIlAnTů
říjen
70 let Božena Švancarová
75 let Marešová Marie

listopad
70 let Bohumila Ulmonová
81 let Josef Burian

Prosinec
75 let Jaroslav Šípek
75 let Miroslav Štefan
82 let Eva Kubínová

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

Z nAšICH řAD ODešlI
červenec
Bohumila Pazderníková
Jiří Žďánský

Září
Anežka Jeníková
Jozefína Kubínová

Blanka Hrnčířová

POZVánKY nA KUlTURní AKCe

- Katusické dušičky v pátek 1.11.2019.
- Vánoční jarmark v neděli 1.12.2019 od 15,30 hodin v parku na náměstí v Katusicích.
- Adventní zpívání v sobotu 21.12.2019 od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích.

O všech akcích budete včas informováni ve vývěskách a místním rozhlasem.

SeTKání JUBIlAnTů 
19. září jsme na obecním úřadě přivítali tři jubilant-
ky z řad našich občanů, které oslavily narozeniny 
ve třetím čtvrtletí letošního roku. Jubilantky se sešly 
v obřadní síni, kde proběhla oficiální část setkání. Vy-
stoupila děvčata ze základní školy se svým zpěvem, 
přednesem a hrou na flétny.  Děti obdarovaly osla-
venkyně malým dárkem. Následně jsme se přemístili 
do zasedací místnosti k pohoštění a společně si po-
povídali a zavzpomínali.
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mATeřSKá šKOlA

Milí čtenáři katusického zpravodaje, zdravíme Vás 
všechny z mateřské školy. První měsíc nového 
školního roku je za námi. Utekl velmi rychle a my si 
z něho odnášíme spoustu pěkných zážitků. Nastou-
pily nové děti, které se velmi rychle a pěkně adapto-
valy na nové prostředí a my máme radost, že se jim 
ve školce líbí. Seznamují se s novými kamarády, učí 
se pravidlům soužití s ostatními a v neposlední řadě 
pomoci si navzájem jeden druhému.

Během letních prázdnin jsme pracovali na výrobě 
nových krojů pro naše tanečníky. Velké poděkování  
za pomoc při jejich přípravě patří paní Marii Vilímové, 
paní Lence Vaňkové a paní Blance Hrnčířové. Nové 
kroje se líbily již při prvním vystoupení na podzimní 
výstavě v Březovicích, kde děti zatančily na lidové 
písně. Kromě tanečku jsme také na výstavě předsta-
vily výtvarné práce dětí s tématem: Podzim na poli 
a v zahradě. Děti s paními učitelkami cvičily jemnou 
motoriku při výrobě různých druhů zeleniny, malovaly 
traktory a nechyběl ani strašák, který prostě na pole 
patří. Výstavou v Březovicích jsme se inspirovali i ve 
školce a uspořádali jsme si malou vlastní výstavu na-
šich jablíček, na kterých jsme si nakonec pochutnali. 
mňam!

Nyní ve školce prožíváme podzim tak, jak nejpříjem-
něji umíme. Vyrábíme a hrajeme si s přírodninami 

, počítáme je, zpíváme si o nich, třídíme je a v ne-
poslední řadě chystáme zásobu dobrot pro zvířátka  
na zimu. 
V následujících týdnech nás čeká spousta dalších 
pěkných podzimních prožitků, které přejeme i Vám.  
A až nám počasí přestane přát pobyt venku, vezme-
me knížku a budeme si číst příběhy a básničky.
Třeba tuhle: 

Podzimní malování 
(Jindřich Balík)

Vítr z lesa
chladně dýchá
myškám stydnou ocásky

Říjen už si
barvy míchá
na podzimní obrázky

Hezký barevný podzim Vám přejí děti i všichni  
dospěláci z Mateřské školy Katusice.
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ZáKlADní šKOlA

Úspěšný začátek školního roku 2019-2020
Dne 2.9. přišlo do školy 91 žáků, kteří jsou dle věku 
rozděleni do 5. ročníků ( 1. ročník 18 žáků, 2. ročník 
23 žáků, 3. ročník 11 žáků, 4. ročník 21 žáků a 5. 
ročník 18 žáků). Prvňáčky a jejich doprovod přivíta-
la ředitelka školy Mgr. Helena Bajtlová, třídní učitel-
ka Bc. Carmen Novotná a paní starostka Mgr. Věra 
Štencová v doprovodu pracovnice OÚ pí. Hrnčířové, 
které dětem přinesly pamětní listy a balíčky výtvar-
ných potřeb, kterými každoročně obec Katusice nové 
žáčky obdarovává.
Kapacita školní družiny (75 dětí) byla naplněna  
a do družiny byli přijati všichni žáci, kteří projevili 
zájem ŠD navštěvovat. Ostatním žákům, byla dána 
možnost trávit ve škole i odpoledne, vzhledem k na-
bídce zájmových kroužků a Klubů - čtenářského, ma-
tematicko-logického a badatelského, které pojmou 
žáky, kteří nechtějí každodenně navštěvovat družinu, 
ale chtějí svůj čas trávit ve škole a rozvíjet svůj zá-
jem. 
Pedagogický kolektiv byl posílen o slečnu Bc. Kate-
řinu Dlouhou, slečnu Annu Bajtlovou - studující VŠ 
1. stupeň a slečnu vychovatelku Marcelu Kratochví-
lovou. Zbytek pedagogického sboru zůstává nezmě-
něn. 

Zlepšení podmínek v naší škole
O těchto prázdninách nedošlo ve škole k žádným 
velkým stavebním úpravám, ale z prostředků obce 
byly provedeny drobné opravy uvnitř budovy, týkající 
se běžné údržby (lakování schodů, opravy a výměny 
radiátorů, oprava výmalby, atd.). 
Z prostředků získaných z dotace EU ŠABLONY II., 
byla zakoupena nová interaktivní tabule, která je 
vlastně velkým dotykovým monitorem a tudíž u ní od-
padá nutnost používat dataprojektor a nedochází ke 
stínění si při práci.  
Starší tabule byla přemístěna do venkovní učebny, 
která byla ještě doplněna o plochy tabulí na křídy, 
které mohou děti využívat při odpočinkových činnos-
tech.

Tradiční akce
První akcí, která proběhla ve spolupráci s OÚ Katusi-
ce a Policií Bělá p. Bezdězem byl dne 19.9. „Doprav-
ní den aneb rodiče a děti spolu a bezpečně“. Děti 
si mohly vyzkoušet a prověřit své dovednosti při jízdě 
na různých dopravních prostředcích ( kolo, koloběž-
ka, odstrkovadlo, čtyřkolka) a ukázat své znalosti při 
určování dopravních značek, první pomoci a v tes-
tech znalostí o integrovaném záchranné systému.
V pátek 4.10. proběhl ve škole „Den zvířátek“. Žáci 
zapojili do výuky své domácí mazlíčky a učili se např. 
v ČJ popis zvířete, vyprávění. V matematice počítali 
slovní úlohy o zvířátkách a v anglickém jazyce se je 
učili pojmenovat. Velký přínos má zvířátkový den do 
Prv - prvouky a Př - přírodovědy. Žáci si vzájemně 
sdělují své poznatky a učí se tak jeden od druhého.
Také Vás můžeme pozvat na koncert lovecké hud-
by do kostela v Sudoměři a to 20.10. od 14 hodin, 
kde můžete slyšet praktickou loveckou hudbu a dále 
,,Loveckou hudbu Leopolda Koželuha při parforsních 
honech na panství Jemčina v 18. století“. Na přípravě 
tohoto koncertu spolupracuje kroužek Mladých mys-
livců s Mysliveckým spolkem Hrádek Katusice a obcí 
Sudoměř.
Již vzdálenějšími akcemi školy, které si ale určitě za-
znamenejte do svých kalendářů bude Vánoční dílna 
- ve čtvrtek 21.11. od 16 hodin a letos poprvé Vánoč-
ní besídka v úterý 17.12. od 17 hodin v KD.
Na setkání s Vámi se těší žáci a kolektiv Základní 
školy Katusice.  
Děkuji všem pracovnicím školy za odvedenou práci 
v uplynulém školním roce a přeji mnoho sil do školní-
ho roku 2019-2020.

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

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DěTSKÝ KOUTeK

TAJenKA
Dnes jsem dostal ve škole pětku, smím se dívat na televizi, ale nesmím ……. (TAJENKA)
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Najdi 5 rozdílů a obrázek vybarvi.


