
Vážení občané,
příprava tohoto vydání mi připomíná, že je to vlastně již rok, kdy jsme chystali vánoční akce. Také Vám tento 
rok tak rychle uběhl? Mám pocit, a myslím, že nejen já, že rokem proletíme a nestihneme zdaleka udělat to co 
jsme chtěli a především nám uniká šance život opravdu žít. Vždyť při dnešní vyvinuté technice a modernizaci 
by nám naopak mělo zbývat dost času pro sebe, na rodinu, koníčky, sousedské popovídání, společné akce. 
Pod vlivem komunikačních technologií mezi sebou stále méně promlouváme a omezujeme osobní styk. 
Buďme rádi, že žijeme na venkově a snažme se udržovat místní zvyky, važme si vybudovaných hodnot našich 
předků i současníků a připravme i pro naše děti prostředí bezpečné, příjemné, neanonymní. Jen v takovém 
prostředí, kde si lidé pomáhají, znají vzájemně své problémy, společně je řeší, společně budují hmotné 
i kulturní dědictví, můžeme svým dětem zanechat prostředí pro spokojený život. Zamysleme se v tomto 
předvánočním čase, v době očekávání nejkrásnějších svátků, co se dá ještě stihnout a co můžeme udělat. 
Odložme nevraživost, lhostejnost, závist, pomluvy, udělejme si čas na své blízké, vzájemně si přestaňme 
znepříjemňovat život, zapomeňme na negativní jevy naší společnosti,  žijme zde jeden pro druhého a jen svým 
kladným přístupem a láskou se všichni nalaďme do sváteční nálady. Darujme si navzájem dary nejcennější, 
vlídné slovo, úsměv, pozdrav, dobrou radu, buďme příkladem našim dětem a udělejme to vše pro ně i pro 
sebe, pro naši budoucnost.
Vážení občané přeji Vám pokojné prožití svátků vánočních, hodně zdraví celým Vašim rodinám a ať se Vám 
daří život užívat naplno.

Eva Ulmanová
starostka
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číslo - 4. prosinec 2014

Podzim 
Josef Brož

Chtěl bych jít s tebou, podzime,
do časů proměny a krásy.

Chtěl bych jít s vámi, vy dny mé,
dokud se spravedlivá neohlásí.

Rád chutnat chtěl bych barevnost,
kterou strom v testamentu dává,

k hostině Země pozván být jak host,
však nad vším bolí srdce, hlava.

Co ztropili jsme s planetou, 
že potácí se, ztěžka dýchá.
Až hvězdy s námi zametou,
to bude zítřek věkem ticha?



Osobnosti, které působili v našem okolí a nepřímo 
ovlivňovali způsob života a kulturně společenské 
dění, měli příznivý vliv na směrování celkového vývoje  
a života lidí v té době žijících.

Byl to především Jan Evangelista Konopas ze Sudo-
měře 1833-1909 písmák, sběratel pověstí, říkanek, 
písní, přísloví a archeolog, což uplatnil především  
na blízkém Hrádku, místu, které napovídá pro-
střednictvím vykopávek o našich předcích od alu-
viální doby do zániku civilizace v této lokalitě. S ním 
spolupracoval páter Václav Krolmus kněž, archeolog, 
romantik z blízké Březinky 1787-1861, který mimo 
jiné napsal „Poslední božiště Černoboha“ s runami 
na Skalsku v kraji Boleslavském a na Hrádku získal 
mnoho vykopávek, které jsou umístěny v muzeích 
v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi a v Národním 
muzeu v Praze. V Katusicích to byl J. N. Krouský, 
který působil mimo jiné v obrozeneckém procesu 

na Boleslavsku, který vytvářel podmínky pro rozvoj 
kulturního života na vesnici. Na blízké Kováni 
spolupracoval se svým švagrem Karlem Aloisem 
Vinařickým knězem, spisovatelem, básníkem, který 
napsal mimo jiné slabikář pro děti, kde je mnoho 
básní a říkadel (Tluče bubeníček, Ivánku náš atd.).  
Na Kováň a do Katusic jezdili přední spisovatelé, 

básníci a známé osobnosti. V Březovicích to byl 
Karel Sellner učitel, který tam učil a dlouholetý školní 
inspektor na Boleslavsku. Rovněž byl sběratelem 
pověstí, říkanek, písní. Napsal knihu „Tajemný rytíř“ 
a věnoval jí obci Březovice. Další osobností byl 
Eduard Štorch 1878-1956, který žil v Lobči a napsal 
knihu „Život v pravěku“. V Lobči byl i kontroverzní 
Karel Sabina novinář, spisovatel, který napsal libreto 
k Prodané nevěstě a Braniborům v Čechách. 

Tito pánové ovlivňovali kulturní dění ve státě, ale 
především v obcích, kde žili i tím, že zavedli vlastní 
nebo obecní knihovny, půjčovali knihy, pořádali 
přednášky, organizovali divadelní představení 
v češtině v obcích, kde žili a v menších městech. V té 
době kolem roku 1850 se například v Mladé Boleslavi 
mluvilo většinou německy.
J. N. Krouský společně s Františkem Plačkem 
zorganizovali v roce 1841 „Českou besedu“ spojenou 
výletem do Boží Vody. Hlavním programem bylo 
hudební vystoupení a deklarace českých veršů. 
V polovině září měli Boleslaváci navštívit Boží 
Vodu znovu na dožínkové slavnosti s podobným 
programem. Plaček se pak s rolníkem J. N. Krouským 
podílel na přípravě prvního českého bálu v lednu roku 
1842 v holetu „ U Věnce“ v Mladé Boleslavi. 
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Dostavilo se jen malé množství dívek a odvážnější 
a početnější pánové neměli s kým tančit. Přestože 
ples měl kvalitní propagaci a dívky dokonce obdržely 
cukrovinky zabalené v papírku s verši “Hovor českých 
děv, nejsladší to zpěv-Já jsem Češka rozená, láskou 
k vlasti blažená“. Ples skončil deficitem a náklady 
uhradil J. N. Krouský. Takové byly dopady po Bílé 
hoře a skoro 300 leté nadvládě Habsburků v České 
zemi.

V roce 1849 se v Katusicích připravovala akce 
„Shazování kozla“ v Katusicích. Přesný průběh 
zaznamenal Jan Evangelista Konopas ve vydané 
brožuře. Shazování je spojeno s památkou  
na Ježíšova apoštola sv. Jakuba (+44), který byl 
v Jeruzalémě Herodem Agrippou mučen a nakonec 
svržen z vysoké střechy chrámu Jeruzalémského 
i s kozlíčkem. V Katusicích tuto akci doprovázela 
hudba „Fotráků“ s hudebními nástroji majíce v čele 
„kapelmaistra Fotra“, který byl krejčovský mistr  
a nejlepší hudebník se svými syny. On Fotr uměl hrát 
na všechny nástroje, říkali synové. Jsou názory, že 
by se tato národopisná slavnost dala v Katusicích 
obnovit, ovšem bez zabíjení a krve. V podání písmáka 
je několikrát zmíněna hudba samouků. 
Říkalo se „Co Čech, to muzikant, nebo v hudbě život 
Čechů“. Toto potvrzuje další skupina, jak píše Štěpán 
Vidner z Katusic. Byli v ní řídící Lukavec, který 
hrál na housle, klarinet, nebo hoboj, Karel Krouský 
hrál dobře na basu, obuvník Heřman na violu a již 

zmíněný Štěpán Vidner na housle. Tito amatéři hrávali 
v kostele, nebo při různých příležitostech v hostinci, 
nebo i na návsi.

Jenda Folprecht vzpomíná na hudbu, kterou založil 
kapelník Josef Ginzl a říkalo se jí dětský orchestr. 
Bylo to patnáct až dvacet začínajících hudebníků, 
které učil hrát na různé nástroje sám kapelník J.Ginzl. 
Koncertovali na různých akcích a především u Maršů 
na Valdštejně a v jiných městech. V Katusicích 
byla i kapela J. Kynycha, která měla licenci a hrála  
na zábavách v Katusicích a okolí.

Kapel tady bylo v okolí více, jako například Ruboš 
z Bezna, Urban z Dobrovic, Pazderník z Březovic, 
Kužel a Forman a další. I jméno přitahovalo diváky.
V době totality po 50. letech kapelníci museli 
předkládat soupis skladeb a písní, které budou hrát. 
Někdy to ujelo a bylo z toho disciplinární řízení a krátký 
zákaz činnosti. Vzpomínám, že v Borči při poslední 
leči, když se hrálo „červeno bílý, to se mi líbí ….  
za rok se změnily časy…“ se tančilo i na stole.

Historie kulturně sPolečenskéHo života v katusicícH a okolí.

Pozvánka na Věneček z roku 1919.

Pozvánka na ples z roku 1935.

Plakát na operu Prodaná nevěsta

Hudební orchestr J. Ginzla.

Dětský orchestr J. Ginzla.



- 4 - - 5 -

Svátkem bylo pozvání Karla Valdaufa ze Zvonařky 
Praha, což zařizoval Štěpán Folprecht se zpěváky 
Richardem Adamem a Zorkou Kohoutovou. V prvém 
případě to bylo na zahradě Osvětové besedy  
a zúčastnilo se 3000 lidí a podruhé bylo pozvání  
od myslivců na hon a poslední leč, to již nemělo 
takový úspěch.

Nesmíme zapomínat na jedince, kteří hráli  
na harmoniku jako byl J. Mareček, L. Hybš a další.
V Katusicích pracovalo několik spolků, které mimo 
hlavní činnost zajišťovaly i plesy a zábavu.
Plesy: sportovní, hasičský, myslivecký, svazu žen, 
osvětové besedy, školní, zahrádkářů, chovatelů, 
agrární, zemědělský, dále Josefovskou zábavu, 
Máje, Masopust, Dožínky.
Musíme přiznat, že v minulosti byly plesy plně 
obsazeny. Již odpoledne se držela místa k sezení 
a na sportovní a sokolský ples bylo požadováno 
společenské oblečení. Škoda, že v současné době 
chodí na plesy, tak málo občanů. Není to jen vinou 
televize a internetu, což dokazují občané Valovic, kde 
ročně organizují více jak 10 akcí s účastí mnohem 
vyšší než je obyvatel na Valovicích.
Jako důkaz o účasti na akcích v Katusicích uvádím 
rok 1964, kdy v plesové sezoně v době Masopustu 
bylo celkem 8 plesů plně navštívených.
Například na sportovním plese 10. 2.1946 bylo  
na pozvánce uvedeno 94 sponzorů Sokola Katusice 
a to nejenom podnikatelů a velkých podniků, ale i 
řemeslníků a občanů.

Na konci plesové sezony se pořádal masopustní 
průvod s hudbou, který procházel celou vesnicí. 
Zastavoval se u každého stavení a odměnou byla 
např. smažená kobliha, chlebíčky, štamprlátko  
s likérem a jiné, tancovalo se na ulicích. A večer byla 
na sále maškarní zábava.

V Katusicích byl velmi agilní Sokol, který byl založen 
v roce 1912 a převzal heslo „Paže tuž, vlasti služ“. 
Velmi agilní byli bratři Lukavec, Těšík, J. Krouský, 
učitel Štrobach, Lischka, K. Matouš, V. Šimonek,  
J. Novák, skaut Melichar, paní učitelka Melicharová  
a později J. Folprecht, M. Folprechtová, J. Zemanová 
a další.
Pro cvičení a další potřeby zakoupila Jednota 
Sokol hostinec „U Českého lva“, provedla dostavbu 
víceúčelového sálu a zázemí, aby vyhovoval ke 
cvičení, provozu kina, jeviště k pořádání divadel, 
různých shromáždění a výstav. Sokol zakoupil  
2 lodě, které byly umístěny na kalech, a každý večer se  
na nich jezdilo.
Roku 1923 se ustanovil hudební soubor k již 
existujícímu divadelnímu souboru v obci. Vedoucím 
nového kina byl bratr Goldbach a promítání zajišťovali 
Fr. Přibyla a J. Pavel. Kino se hrálo 1x týdně a později 
2x týdně včetně středy.
Cvičení pod vedením dle kategorií zajišťovali zkušení 
vedoucí a týdně cvičilo až 120 lidí (žáci, dorostenci, 
muži, ženy). Vedení Sokola organizovali i kulturní 
akce především divadla, koncerty, sokol, šibřinky, 
plesy a další. 

Divadlo pod hlavičkou Sokola hrálo mnoho 
představení. Mimo to se zajišťovaly špičkové soubory 
z okolí a z celostátního působení jako například  
28. 9. 1921 sehráli na návsi s kulisou starých Katusic 
herci Národního divadla doplněných herci divadel 
pražských a orchestru ND operu „Prodaná nevěsta“. 
Divadelní soubor, který se dostavil, čítal 60 umělců, 
jak je uvedeno v katusické kronice. Na vstupném se 
vybralo 23000,- Kč při vysoké návštěvnosti lidí.
Není přesný soupis divadel, které se zde hrály, ale 
dle starých zápisů to byla 3-4 představení za rok. Ze 
známých to byly hry: Naši furianti, Dalskabáty hříšná 
ves aneb zapomenutý čert, Lucerna, Toman a lesní 
panna, Maryša, Vojnarka a další.

Děti ze ZŠ v Katusicích.

Masopust v Katusicích - Bělská ulice.

Masopust v Katusicích.

Hudební orchestr pana Pazderníka.

Pozvánka na Sportovní ples a jeho sponzoři.

Prodaná nevěsta v Katusicích 1921.

Představení Maryša z roku 1965

Šípková Růženka z roku 1954



vybudováno i zázemí (dřevěná stavba na uskladnění 
kulis pro divadlo, přípravna herců a hudebníků  
na vystoupení). Bylo vybudováno i hlediště s úpravou 
na mírném svahu s dřevěnými lavicemi. V pozdější 
době zde probíhaly výstavy drobného hospodářského 
zvířectva. Zahrada byla využívána i na dětské dny. Tyto 
stavby byly prováděny pod vedením J .Folprechta, 
J. Zíty a za osvětovou besedu V. Vtelenským. Velké 
stavební akce byly i v areálu cihelny a i ty byly 
využívány pro různé kulturní a společenské akce.
Kulturní akce většinou zajišťovali a organizovali 
učitelé např. p. Lukavec, p. Pecháček, p. Vocásek, 
p. Havlíček a vedoucí pošty p. Vitmajer. Rodina 
Lukavcova pracovala dlouhá léta v sokolovně jako 
sokolníci, později tuto činnost zajišťovali manželé 
Kočovi.

tradice - zvyky - obyčeje vánoc
Většinou tradice, zvyky, obyčeje přetrvávají staletí  
a vypovídají o kultuře a vzdělanosti národa.
Před vánoci chodí svaté Barborky (3. 12.)  
a sv. Mikuláš s čertem a andělem (5. 12.) a hodným 
dětem nadělují dárky. Na sv. Barboru se řežou 
letorosty některých stromů, dají se do vody v teplé 
místnosti a do Štědrého dne by měly vykvést (letorosty 
třešní, zlatý déšť……….), když je tam dá mladá dívka  
a do Štědrého dne rozkvetou, měla by se do roka 
vdát.
-O Vánocích a hlavně o Štědrém dnu se připomínalo 
mnoho tradic, obyčejů a pověr:
- Kdo se na Štědrý den postí, uvidí zlaté prasátko
- Děvčata třesou s bezem, kde zaštěká pes, tam se 
dívka do roka provdá
- Házelo se přes hlavu bačkorou a směr špičky 
ukazoval, kde se dívka provdá
- Tavilo se olovo, nebo vosk, toto se lilo do vody, kde 
vznikaly různé obrazce
- Pouštěly se po vodě ořechové skořápky
- Provádělo se krájení jablek, když se objevila 
hvězdička – dlouhé žití, křížek – špatný osud
- Na Štědrý den se nadělují dárky, nejen pro děti, ale 
i pro dospělé

- V mnohých domácnostech štědrovečerní večeře 
začíná modlitbou
- Starým zvykem bývalo, že se chodí na půlnoční mši, 
kde se poprvé zpívá „Narodil se Kristus pán, veselme 
se ………..“
- Krásné betlémy, které se o vánocích vystavují, 
připomínají narození Ježíška
- Na sv.Štěpána chodí děti koledovat a zpívají 
„Koleda, koleda Štěpáne……….“

Václav Kuntoš
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Další velkou akcí, kterou organizoval Sokol, byl 
„Letecký den“, který se konal 25. 10. 1926. Přiletěla  
2 vojenská letadla, která předváděla vojenský výcvik 
a lehčí akrobacii a jedno menší dopravní letadlo 
ČSA, které provádělo vyhlídkové lety v okolí Katusic. 
Létalo se z improvizovaného letiště u topola, kde 
je současné letiště. Akci navštívila spousta diváků 
z okolí.
Další shromáždění doplněné hudbou, mluveným 
slovem zaměřeným na proces po habsburské 
nadvládě a zásluhou činnosti J. N. Krouského 
v této otázce bylo odhalení jeho pomníku a později 
oslavy jeho výročí. Vždy to byla příležitost ukázat při 
vystoupeních směr, jak se ubírá kulturně politická  
a hospodářská činnost českého zemědělce. 
Dle zpráv v tisku se výročí a odhalení zúčastnilo 
10000 občanů, byla to v podstatě národní slavnost.

TJ Sokol se zúčastňoval veřejných cvičení, sletů  
a později spartakiád. Jeho činnost za protektorátu byla 
od roku 1941 zakázána. Rovněž v době totalitního 
režimu od roku 1950-1989 byla omezena, hlavně po 
ideologické stránce. Dva hlavní sporty hokej a fotbal 
hráli dále pod hlavičkou Sokol Katusice. Kulturní 
činnost byla utlumena a převedena na Osvětovou 
besedu.
Hasiči – jejich spolek byl založen v roce 1885, takže 
v příštím roce 2015 to bude 130 let od jejich založení. 
Na kulturní a společenské činnosti se podíleli 
hlavně pořádáním hasičských plesů a pravidelně 

se zúčastňovali hasičských soutěží. Mimo jejich 
hlavní činnost pomáhat občanům při mimořádných 
událostech a provádění kontrol prevence mimo-
řádných událostí především požárů.
Selská jízda - protože jsme žili na vesnici, kde bylo 
hodně koní, byla 27. 5. 1928 založena Selská jízda. 
Pravidelně trénovali, pořádali různé překážkové 
závody, zúčastňovali se slavností, vytvářeli alegorické 
obrazy, učili mládež jízdy a někdy vozatajské soutěže. 
V 60. letech na tuto činnost navázal jezdecký oddíl 
při Státním statku vedený rodinou Vackových.
Různé zájmové skupiny chtěly ukazovat výsledky 
své práce, nebo prezentace výrobků a organizovaly 
výstavy jako například: ovocnářská - zelinářská, 
drobného hospodářského zvířectva - králíkáři, 
myslivecká, výstava květin a domácích prací.
Svaz žen organizoval kurzy pečení, vaření jako 
například pečení vánočního cukroví, výroba chuťovek 
a chlebíčků.

Myslivecké sdružení se také staralo o kulturní  
a společenský život, ale také o zabezpečení 
rovnováhy v přírodě. Zabezpečovali dle plánů odstřel 
užitkové zvěře tak, aby zůstaly kmenové stavy  
a aby zazvěření bylo v souladu požadavků s únosným 
stavem, aby nevznikaly škody na úrodě. Pronájem 
pozemků od vlastníků byl prostřednictvím honebního 
společenstva. Jen v Katusicích se za první republiky 
střílelo na společných honech 400-500 zajíců, 300-
400 bažantů, 1200-1300 koroptví na ty se chodilo  
i 2x týdně. V honitbě byly i křepelky, králíků bylo velké 
množství, rozšiřovala se i srnčí zvěř. Myslivec tlumil 
i škodnou zvěř-predátory. Zvěřina se i prodávala  
a restaurace pořádaly zvěřinové hody. Velmi veselé 
byly i poslední leče a plesy s hudbou a bohatou 
tombolou se zvěří.  
Úsek sportovních oddílů a podílů na kulturně 
společenské činnosti v Katusicích je značný, ale 
bude rozebrán později při hodnocení sportu. Přesto 
je nutné některé akce připomenout, protože mají 
návaznost na kulturu v Katusicích.
Sportovci vybudovali na zahradě osvětové besedy 
taneční parket, na kterém se pořádaly taneční 
zábavy-letní čaje, ale také se zde hrálo divadlo. Bylo 

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark rok 2013.

Živý Betlém rok 2012.

Živý Betlém rok 2012 - Valovický sbor..

Nácvik spartakiády.

Svaz žen - kurzy pečení.
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Ohlédneme-li se a promítneme-li si průběh celého 
roku vybaví se nám řada investičních  a udržovacích 
prací, které jsme v tomto roce uskutečnili. Mezi 
větší akce patřila oprava komunikace a chodníků  
v Polní ulici, výměna veřejného osvětlení ve Spikalích, 
výměna oken v části obecního úřadu a v hasičárně, 
nová střešní krytina na hasičárně, odbahnění rybníku 
ve Spikalích, výměna elektroinstalace v hasičárně  
a v kotelně obecního úřadu, oprava omítek v kotelně 
obecního úřadu, nová omítka u stání pro kontejnery, 
výmalba klubovny včetně generálního úklidu  
a opravy omítek, pořízení desetiletého lesního plánu, 
nákup dýchací techniky pro hasiče, oprava kanálu 

k trnovskému nádraží. Následovaly udržovací práce 
a opravy: prořezávka stromů, výsadba zeleně, 
rozebrání chodníku u dráhy, obnova dopravního 
značení, oprava místních komunikací, oprava 
hromosvodu na hasičárně, nákup dalšího koše  
na psí exkrementy, nové lavičky v parku. 
O plánovaných akcích v nastávajícím roce Vás  
budeme informovat v příštím vydání našeho 
zpravodaje. Nově zvolené zastupitelstvo obce připraví 
Místní program obnovy vesnice.

investice a údržba obce

Veřejné osvětlení ve Spikalích.

Oprava střechy na hasičárně.

kulturní akce

- Dne 26.8. 2014 pořádala obec zájezd do divadla 
Semafor na natáčení pořadu „Všechnopárty“.
Zájezd byl zcela obsazen a jeho účastníkům se velice 
líbil. Za jeho nabídku a zprostředkování děkujeme 
panu Štěpánovi Hrabánkovi.
- 24. září 2014 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Katusicích kytarový recitál pořádaný 
základní školou. Na jeho úvod se kostelem nesly 
tóny kostelních varhan, které rozezvučel mladý 
varhaník, žák umělecké školy, teprve jedenáctiletý 
David Coufal, který za laskavého svolení našeho 
pana faráře Bc. Bohuslava Bártka chodí pravidelně 
na varhany cvičit. Doufáme, že mladý varhaník  
v budoucnu obohatí více našich akcí.

Kytarové trio svým bezchybným profesionálním 
přednesem nadchlo obecenstvo. V jejich podání 
zazněla hudba renesance, baroka, romantismu  
i autorů 20. století. Příjemné tóny se mísily s doteky 
světlých, čistých prostor našeho opraveného 
kostela a vyvolávali v nás pocit určité rovnováhy  
a odpočinku. Ani se nám po zaznění posledních tónů 
nechtělo vstávat. Děkujeme členům profesionálního 
kytarového tria Guitar Arte Troi, kteří si našli cestu  
do našeho kostela, za příjemný umělecký a  relaxační 
zážitek. Škoda, že z řad našich obyvatel byl tak malý 
zájem o toto hodnotné vystoupení.   
- Letos již po několikáté se sejdeme o první adventní 
neděli při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 
Zveme Vás tímto na předvánoční jarmark, občerstvení 
a doprovodný program. Sejdeme se v neděli  
30. listopadu 2014 v 15,30 na náměstí. Účast  
v ladovsky laděném oblečení vítána.   
- 21. prosince se uskuteční adventní zpívání v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie od 15,30 hodin. Vystoupí 
pěvecký soubor Carillon z Bělé pod Bezdězem.
 

Program v kulturním domě

- 4.12. 2014 ve čtvrtek Vás základní škola zve  
na mikulášskou besídku od 17,00 hodin do kulturního 
domu.  

- 10.1. 2014 SDH Katusice Vás srdečně zve na již 
tradiční a každoročně hojně navštěvovaný ples  
od 20,00 hodin do kulturního domu.

- 28.2. 2015 v sobotu od 14,00 hodin pořádá 
mateřská škola dětské maškarní a večer od 20,00 
hodin maškarní ples.

Kácení vrby.

Rozsvícení vánočního stromu.

Oprava komunikace a chodníků v Polní ulici.

Kytarový recitál.
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inzerce
Chcete nabídnout své služby nebo výrobky svým 
spoluobčanům? Využijte příležitosti a 
uveřejněte svůj inzerát v našem zpravodaji.

Provozní doba kanceláře oú 
mezi svátky
Upozorňujeme občany, že v době od 29.12. 
2014  –  2.1. 2015 bude kancelář obecního úřadu 
UZAVŘENA.
První úřední den bude v PONDĚLÍ 5.1. 2015. 

seznam jubilantů

leden   
80 let       Václav Vlk
                Václav Kuntoš 
85 let       Marie Vidnerová

únor
81 let       Marta Maříková
85 let       Jiřina Jandová
86 let       Miloslava Nekolová 
    
březen
60 let       Ivan Grolmus
                Dagmar Najmanová
                Jana Hančová     
80 let       Marie Zítová
81 let       Jaroslav Zíta
84 let       Václav Cinkl

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

sPolečenská kronika

čd výluka trať 076 na úseku 
mšeno – mělník (a zPět)
Provozovatel dráhy, SŽDC z důvodů 
zhoršeného stavu infrastruktury snížil 

nejvyšší dovolenou rychlost na úseku Mšeno - Mělník 
na 10 km/h, toto omezení znemožňuje jízdu vlaků 
bez zpoždění. Dopravce České dráhy, a.s. přistoupil 
k následujícím opatření.
od 1.11.2014, 0:00 hod. do 13.12.2014 23:59 hod. 
je v úseku Mělník – Mšeno zavedena náhradní 
autobusová doprava. Všechny vlaky jsou podle tohoto 
výlukového řádu nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou v úseku Mělník – Mšeno a opačně.
Víkendové dopolední vlaky jsou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou mezi stanicemi Mělník – 
Skalsko a opačně.

informace Pro občany

volba starosty a orgánů obce 
4. listopadu 2014 se uskutečnilo veřejné ustavující 
zasedání zastupitelstva obce Katusice v kulturním 
domě. 
Na tomto zasedání zastupitelé zvolili orgány obce: 

starostka: Eva Ulmanová

místostarosta: Mgr. Věra Štencová 

finanční výbor: předseda Iveta Pekařová
člen Bc. Marie Flodrmanová
člen Kamila Kryllová

kontrolní výbor: předseda Václav Hybš
člen MUDr. Blažková Jana
člen Josef Hrnčíř

stavební výbor: předseda Josef Šín
člen Luboš Luňák
člen Tomáš Vilím 

Tohoto ustavujícího zasedání se krom nově zvoleného 
zastupitelstva zúčastnili čtyři obyvatelé naší obce. 
Proto předmětem posledního bodu programu, 
diskuse, byly úvahy zastupitelů nad nízkou účastí 
naší veřejnosti. Je to nezájem a nespokojenost 
našich občanů s děním v obci, nebo jsou všichni tak 
spokojení, že nemají potřebu na veřejném zasedání, 
kde mají prostor v diskusi, vznést své připomínky?

bezPečnost našicH dětí. 
Kolem sedmé hodiny ranní se úsek komunikace před 
základní školou, až k přechodu pro chodce u obchodu 
COOP, stává frekventovanou městskou částí.  
Ve směru na Mladou Boleslav stojí na zastávce 
autobus, někdy dva. Naproti na zákazu zastavení 
na komunikaci před základní školou stojí osobní 
automobily, které přivezly děti do školy. Z tohoto 
důvodu se stávají zbývající jízdní pruhy v obou 
směrech nedostatečné, situace na komunikaci 
nepřehledná. Automobily stojí až k přechodu pro 
chodce a není přes ně vidět, nejlepší je traktor, který 
je vysoký a ještě se spuštěným motorem, takže 
ani neslyšíte zda jede auto. Děti na přechodech 
jsou v pasti, v ranním šeru nemají výhled přes 
parkující vozy, neslyší a kličkují mezi auty. Proč stojí 
zodpovědní rodiče na zákazu zastavení a komplikují 
dopravní situaci, dětem, chodcům, ale i ostatním 
řidičům? Odpověď známe – nedopatřením přehlédli 
dopravní značku, nebo nevědí, že obec dala zbudovat 
parkoviště, nebo o něm vědí, ale to potom musí dítě 
dojít do školy o sto metrů dál a navíc tím ranním 
nepřehledným mumrajem, tak ho radši vysadí přímo 
u školy a k tomuto mumraji přispějí. Mohou to také 
udělat tak, jak to dělají jiní rodiče, že dítě vysadí  
na parkovišti, které je určené pro odstavení vozidel  
a dítě do školy doprovodí.  V dítěti od malička  pěstují 
správné zásady, poctivost a dodržování určitých 
pravidel, která chrání bezpečnost nás všech. 
Žádám Vás tímto, neparkujte na tomto místě  
v ranních hodinách, ani jindy. Využijte dostatečné 
parkoviště na náměstí a do školy a do obchodu 
zajděte z parkoviště.

rycHlé informace
Máte-li zájem být informováni o dění v obci,  
o obstávce vody nebo elektrického proudu?  
Požádejte si osobně nebo e-mailem obecní úřad  
v Katusicích o zasílání informací na Váš e-mail. 
Stačí když napíšete jednoduchou žádost, že žádáte 
o zasílání informací určených pro veřejnost. Uveďte 
jméno, příjmení, kontakt. Podmínkou je trvalé bydliště 
v obci. Žádost můžete vyplnit i na obecním úřadě.



činnost mysliveckéHo sdružení Hrádek 
se sídlem v katusicícH.
Přestože veřejnost je informována v Katusicích  
a v Sudoměři o činnosti mysliveckého sdružení  
na dvou veřejných vývěskách většinou formou 
fotografií upřesníme v našem zpravodaji některé 
údaje písemně.
Myslivecké sdružení má 26 členů a jednoho 
čekatele členství. Honební pozemky má pronajaty 
od honební společnosti, v které jsou členy vlastníci 
pozemků. Sdružení platí určitý nájem za možnost  
a umožnění provádění práva myslivosti na pronajatých 
pozemcích. V případě škod způsobených zvěří může 
dojít i k vymáhání náhrady.

Honební pozemky se nacházejí v k.ú. Katusic, 
Sudoměře, Spikal. Celkem činí výměra zemědělské 
půdy 1267 ha a lesní půdy 209 ha. Činnost členů 
je řízena „provozním a vnitřním řádem“, který 
upřesňuje práva členů. Aby sdružení bylo funkční 
bylo odpracováno 1343 brigádních hodin. Protože 
se změnily podmínky životního prostředí, změnila 
se i technologie obdělávání pozemků s vysoce 
výkonnými stroji, provádí se chemizace, někde ne 
dle doporučených metodik a podstatně se zvýšila 
motorizace na silnici, takže došlo ke snížení stavů 
především drobné zvěře. Katastrofálně se snížily 
stavy koroptví, ubylo králíků vlivem myksematózy 
a králičího moru. Snížily se stavy zajíců a bažantů. 
Musíme se snažit udržet kmenové stavy předepsané 
dle bonitace pro naši honitbu. Toto se kontroluje 
každý rok při sčítání zvěře. Zatím dobré stavy jsou 
u spárkaté zvěře (srnčí) a enormně vysoké u černé 
zvěře (divokých prasat), která naopak škodí drobné 
zvěři. Během vegetace se však zdržuje na polích, 
kde je řepka a kukuřice. Myslivec může ovlivnit 
tento nepříznivý stav úbytku drobné zvěře odstřelem 
predátorů (škodné zvěře) ovšem s dodržením daných 
předpisů a možnosti zazvěřování. I toto jsme zkoušeli 
a dále ověřujeme většinou s horšími výsledky. 
Bylo provedeno u koroptví vypouštěním 40 kusů. 
Provádí se každý rok vypouštění 40-50 kusů bažantů  
ve vhodném poměru slepice, kohout. V současné 

době zásluhou hospodáře Ladislava Jíry se zkouší 
vypouštění králíků chycených v Mladé Boleslavi 
v oplocených prostorách a daných do vybraných 
lokalit v naší honitbě. 
Myslivecké sdružení ctí staré myslivecké tradice, 
které respektuje a každoročně mimo jiné dle zásad 
Šporkových zahajuje loveckou sezonu koncertem 
duchovní a lovecké hudby v kostele Nanebevzetí  
Panny Marie v Sudoměři. Hlavní přednes byl Intro-
dukce za Svatohubertské mše. Tato akce se konala  
18. října v Sudoměři a byla zahájena troubením na 
návsi. Pro veřejnost a sportovní střelce konáme 
každoročně střelecké závody na asfaltové 
holuby a v letošním roce jsme uskutečnili již 33. 
ročník. Střelecký sport má u nás velkou tradici  
a i v současnosti reprezentují dobře naše sdružení 
Ladislav Jíra ml. jak v brokové střelbě ve všech 
disciplinách, tak i ve střelbě kulové. Helena Bajtlová 
na střelnici Brno Soběšice, kde se konalo mistrovství 
České republiky, se umístila na 1. místě výkonem 154 
terčů v univerzálním trapu, rovněž na celostátním 
přeboru na bateriích v Pardubicích s výsledkem 64 
se umístila na 1. místě.

Pro letošní hony a vypouštění bylo zajištěno 400 kusů 
jednodenních bažantích kuřat, které byli odchovány 
zásluhou Ladislava Jíry a po stránce zdravotního 
stavu J.Dvořákem s minimálním úhynem. 
Hony plánujeme dva a to hlavní hon s poslední lečí 
a hudbou v KD v Katusicích 13.12.2014 a druhý hon 
26.12.2014 v Hospůdce v Sudoměři. 
Pro zimní období je zajištěno dostatek krmiv a pro 
každého člena MS povinnost krmení pravidelně 
provádět. Je nutné tlumit černou zvěř, která se 
přemnožila a značně škodí drobné zvěři a způsobuje 
škody i na zemědělských plodinách. 
Závěrem přejeme biologickému a mysliveckému 
kroužku při základní škole v Katusicích hodně 
úspěchů při soutěžích, kterých se zúčastní (soutěž 
o zlatou srnčí trofej) a získání dobrých poznatků z 
darovaných trofejí od členů Mysliveckého sdružení 
Hrádek.

Václav Kuntoš
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Opět se potvrdilo, že nejkrásnější jsou výrobky, 
které vzniknou spoluprací rodičů a dětí. V soutěži 
o vtipně vyrobený budík se sešlo 47 vynikajících 
výrobků, přičemž ani jeden budík nebyl stejný. 
 

Každý byl vyroben z jiného materiálu, nechyběl ani 
budík pečený. Výrobky můžete zhlédnout na chodbě 
Obecního úřadu v Katusicích. Nastává vánoční čas 
a v této době čeká děti, mimo denních pravidelných 

činností hodně práce. Jedni nacvičují program na 
vystoupení v domovech důchodců, druzí připravují 
výrobky na vánoční jarmark konaný v naší obci, 
vánoční výrobky pro své nejbližší.

Vánoční koledy zpívají rádi všichni dohromady. Náš 
taneční kroužek byl vybrán na děkovné vystoupení, 
určené všem dobrovolným pracovníkům při 
Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, konané dne 
26. 11. 2014 v Městském divadle v Mladé Boleslavi.  
V kouzelném bílém dni děti „Ježíškovi“ ukáží jaké znají 
vánoční tradice, jak umí ozdobit vánoční stromeček  
a jak umí být všichni hodní, když se na něco těší. My 
se těšíme na Vás u vánočního stromu na naší návsi.

Na nebi létají v podvečer andělé, pod bílou peřinou 
spí celá zem. Šťastné a veselé Vánoce všem.

Kolektiv Mateřské školy Katusice

Paní Helena Bajtlová při vyhlašování vítězů.

mateřská škola

Myslivci - koncert Sudoměř

myslivost



krása přírody
Miroslava Červená 4. Ročník
Proč slunce na nebi tolik svítí?
Na to mám jednu odpověď.
Kdyby nesvítilo, nebylo by kvítí
a  včely by nemohly vyrábět med.
Proč se střídá den a noc?
Musíme si odpočinout, máme toho moc.
Proč má kůň hřívu a my vlasy?
To záleží na královně krásy – PŘÍRODĚ.

Příroďák
Romana Mrhalová 4. ročník
Na příroďák hodinu,
přinesu si horninu.
Diamant a rulu,
vyměním za žulu.
Jaký nerost třeba známe?
Ve škole je poznáváme.

Podzim
Radek Červený 3. ročník
Vítr fouká z pole, já jedu na kole.
Listí padá ze stromů, já pospíchám domů.
Doma pěkně v teplíčku, poslechnu si písničku.
Mamka véču uvaří, já ležím na polštáři.
Podzim barví na listí, co mi chybí ke štěstí.
Abych ve škole dobrý byl a dobře se naučil.

Na konci října jsme se trochu báli při spaní ve škole 
při již tradiční „NOCI DUCHŮ“. Večerní čas jsme 
zahájili v potemnělé škole zpěvem písní na hlavním 
schodišti při svitu lampiček.  Z tohoto místa jsme po 
jednom vycházeli k plnění úkolů ve večerním parku 
a na zcela temné školní zahradě.Všichni jsme noc 
zvládli a druhý den si užili dobrot od maminek.

Pozvánka:
Na viděnou se budeme těšit na tradiční „Mikulášské 
besídce“ ve čtvrtek 4.12.2014 od 17 hodin.

S pozdravem a přáním příjemně prožitých vánočních 
svátků a mnoha zdraví v roce 2015.

Za Základní školu Katusice 
Mgr. Helena Bajtlová                                                                                                                        
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Velký zážitek nám přinesla oslava Dne hudby. 
„KYTAROVÝ RECITÁL“ kytarového tria „Guitar 
Arte Trio“, který proběhl ve středu 24. září od 14 
hodin pro naše žáky a od 17 hodin pro veřejnost.                    
Bohužel účast na koncertu pro veřejnost byla velmi 
malá. Ti, kdo přišli, se v klidný podvečer v krásně 
rekonstruovaném kostele zaposlouchali do hudebních 
ukázek děl starých mistrů a koncert velmi chválili.
Jako každý rok, tak i letos měl veliký úspěch „ 
ZVÍŘÁTKOVÝ DEN“ – den, který každoročně v naší 
škole zasvěcujeme našim domácím mazlíčkům. 
Děti si do školy přinesou svého mazlíčka a předají 
informace o jeho chovu ostatním dětem.

Při této příležitosti jsme pozvali na besedu: 
pracovníky ze Záchranné stanice pro zraněné 
živočichy s tématem: Jak postupovat při nálezu 
zraněného živočicha a přikrmování živočichů v zimě.
chovatelku psů s besedou: Jak se ubránit při napadení 
psem
V souvislosti s nabytými informacemi jsme se 
rozhodli pomoci zraněnému živočichovi a adoptovat 
aligátora jako našeho školního maskota v Mini ZOO 
v Mladé Boleslavi, kterou jsme v rámci zvířátkového 
dne navštívili a vyslechli si informace o umístěných 
živočiších a o jejich chovu.

V rámci projektu „ POZNÁVEJ SVŮJ REGION“ jsme 
do naší školy pozvali na autorské čtení místní autorku 
žijící v Březovicích paní Miloslavu Měšťákovou, která 
našim žáků přečetla ukázky ze svých knih a pověděla 
nám, jak začínalo její psaní. Vzhledem k tomu, že se 
žákům velice líbily veršované pohádky, nakoupili jsme 
20 knih do naší školní knihovny jako mimočítankovou 
četbu. Beseda byla velmi pěkná a inspirovala naše 
žáky k vlastní tvorbě: 

základní škola
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2015.
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zašlete na e-mail: urad@obec-katusice.cz, nebo přineste  
na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce: 
www.obec-katusice.cz 

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

inzerce

restaurace kulturák
Nabízí možnost konání:
-rodinných a firemních oslav
-školení a třídní srazy
-svatby
K dispozici je vinárna a salonek
Otevírací doba: pondělí – neděle  10,00 – 22,00hod.
Telefon: +420326394643
Mobil: +420605286028 

zastupitelstvo obce Katusice

služby Péče o tělo 
(pedikúra, manikúra, depilace, modeláž nehtů) 
Povolná jitka 
nám.Budovatelů 4, Katusice 29425 
tel.č. 737386703
email: povolna.jitka@seznam.cz
http://pedikura-jitka.webnode.cz

S blížícími se vánočními svátky si Vám dovoluji nabídnout možnost zakoupení dárkových poukazů pro Vaše 
blízké.K dispozici budou i poukazy na masáže a kosmetiku.Velice rády uvítáme nové i stávajíci zákazníky. 
Krásné prožití svátku vánočních a v novém roce 2015 štěstí a zdraví přeje Jitka Povolná 

truHlářství dvořáček růžička 
katusice

výroba oken, dveří, schodů - masiv

telefon: 776 160 062


