
- 1 -

číslo - 4. prosinec 2015

Advent je začátek liturgického roku, období čtyř 
neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného 
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy  
na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve  
to byla doba  postní, kdy byly zakázány veškeré 
zábavy, tanec a zpěv. 

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. 
Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž 
přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době  
od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré 
zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se 
vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, 
předení, tkaní, atd. 
Advent začíná první nedělí adventní, tedy nedělí mezi 
27. listopadem a 3. prosincem. 
Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní 
věnec, který má v různých oblastech různou podobu, 
v České republice (a v katolických zemích) nejčastěji 
se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) 
a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje 
pokání, ztišení a čekání. 
Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední 
době jsou především kladeny na stůl. Zapalování 
stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se 
očekávání a radost. 
1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou 
svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou  
na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše 
Krista. 

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou 
fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje 
lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 
3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou 
svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho,  
že postní období je téměř u konce a adventní období 
získává slavnostnější ráz. 
4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední 
fialovou svíčku, tzv. andělskou. Která představuje 
mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout  
na Štědrý den.
Dobu adventní provází plná řada lidových i moderních 
tradic. 

Trháte 4. prosince „barborky“? Jsou to větvičky  
stromů a keřů, nejčastěji třešní, kaštanu, dřínu nebo 
zlatého deště, které rozkvetou-li o vánocích přináší 
do domu štěstí a děvčatům předvídají svatbu. I svatá 
Barbora přináší v předvečer svého svátku dárky, 
podobně jako svatý Mikuláš odměňuje hodné a kárá 
zlobivé děti. 
V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy  
jmelím, které přináší štěstí, plodnost a požehnání  
do domu. Pečou medové perníčky, jejichž tradice 
sahá až do 12. století. Příprava vánočního cukroví 
také neodmyslitelně patří k adventnímu času. 
V dnešní době si zejména děti od počátku prosince 
otevírají adventní kalendář, který jim připomíná, 
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že Vánoce se blíží. Další moderní tradicí je výzdoba 
domovů Vánoční hvězdou, či rozsvěcování vánočního 
stromu v obcích. Na samém sklonku adventu si lidé 
staví betlémy, pečou vánočky, zdobí vánoční stromky 
a upravují mísy s ovocem. Mísa s ovocem je hlubokým 

symbolem, který je nevědomky dodržován dodnes. 
Má symbolizovat tichou motlitbu za dobrou úrodu  
a víru, že nadcházející rok přinese stejný blahobyt 
jako ten minulý. 
K novodobé tradici patří i Betlémské světlo, které 
od roku 1986 v předvánočním čase přivážejí skauti 
z Betlémské jeskyně a rozšiřují ho do světa. 
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Lov zvěře v dávné minulosti byl prováděn s cílem 
zabezpečení obživy našich pra-prapředků. Ve středo-
věku byl u nás jako i jinde lov výsadním právem 
panovníka a postupně byl předáván šlechtě a teprve 
až po roce 1849 i jiným stavům. Mnohé důležité 
události českých dějin se odehrávaly na lovu, jak 
je psáno v kronikách. Například kníže Oldřich, když 
stíhal jelena v roce 1030, setkal se s Prokopem, 
mnichem sázavským prvním patronem myslivců  
a horníků, kterému je mimo jiné zasvěcena kaplička 
ve Spikalích. Tento mnich svatý Prokop je prvním 
českým světcem, který byl oficiálně svatořečen 
v Římě roku 1204. Byla to velmi silná křesťanská 
osobnost, ale byl také uznáván Husity, protože 
v Sázavském klášteře se kázalo česky a přijímalo se 
pod obojí.
V Katusicích žila rodina Šporků, v posledním 
katusickém zpravodaji je znázorněno spojení 
katusických hrabat Šporků s Františkem Antonínem 
Šporkem zakladatelem Řádu svatého Huberta  
a majitele zámku Kuks. V Katusicích to byl hrabě 
Leopold a hraběnka Eleonora. Již tato jména zavazují 
ke starým tradicím a etice. Posláním a činností 
Řádu svatého Huberta je skrze horlivé provozování 
myslivosti a ušlechtilé honby při respektování 
mysliveckých tradic, myslivecké etiky a zvyklostí, 
při ctění přikázání a zákonů Božích, velebit Boha 
Pána našeho a svatého Huberta patrona myslivosti 

a na jejich přímluvu se státi šlechtici ducha nositeli 
přátelství, svornosti a lásky k bližnímu.
V barokní době, v době největšího rozkvětu lovectví 
a myslivosti začaly být zřizovány řády lovecké, 
které měly sdružovat tehdejší lovce, zdůraznit jejich 
výlučnost z boje proti pytlákům a prosazovat řádné 
provozování lovu. Toto dle zápisků z kroniky bylo 
uplatňováno i na Katusicku. 

Lovectví a mysLivost na KatusicKu

Svatý Hubert
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Současně se rozvíjela lovecká hudba troubení signálů 
na lesní rohy, zakládaly se obory a postupně se tvořil 
postup při různých mysliveckých ceremoniálech.
Dalším místem odkud se prezentovala honební 
plocha, byly Valovice. Bylo to cca 150 ha, které patřily 
„Valdštějnům“. I tam ve starých českých písemnostech 
je psáno, že řády a instrukce týkající se myslivosti 
vydali i Valdštějnové a byla to Valdštějnská instrukce 
Kuntošova z roku 1627, dle jména to byl snad můj 
prapředek.

První celostátní „Lovecký řád“ království českého byl 
vydán již roku 1641.
Název našeho mysliveckého sdružení je „Hrádek“ 
se sídlem v Katusicích. Každý člen i občan, by měl 
znát původ a historii tohoto kopcovitého útvaru  
a od Sudoměře spíše náhorní plošiny, evidenčně 
patří do katastrálního území Sudoměř. Psala se 
tam historie od nejstaršího osídlení od střední doby 
kamenné „Neolitu“ tj. před 6000 lety přes mladší 
dobu kamennou, kulturu Lužickou a Bylanskou, 
osídlené Kelty a různými slovanskými skupinami 
v 5. a 6. století. Toto dokazují vykopávky a další 
výzkumy, které tam prováděli písmák J. E. Konopas 
ze Sudoměře a archeolog V. Krolmus z Březinky.
Tímto úvodem několika osobností prezentující lovec-
tví a myslivost v minulosti a v neposlední řadě historii 
předků v naší oblasti, nás zavazovalo a zavazuje 
vytvářet tuto oblast na vyšší úrovni, což dokazuje  
i skutečnost a práce našeho sdružení po transformaci 
spolku „Hrádek“ v současnosti.

V Katusicích jak je psáno v zápiscích Rudolfa 
Houžvice v počátku a prvé polovině 20. století je 
uvedeno následující:
Obec byla upravována, cesty pěkné a lesy jako parky 
bez plevelů, kopřiv a bodláků, bez roští, takže všude 
rostly jahody, houby, lesní květiny. Zvěře byly plné 
lesy, králíků plná stáda, 500-600 zajíců se střílelo 
ročně, koroptví se střílelo 1300-1500 kusů, takže se 
na ně chodilo v neděli a ve středu odpoledne v měsíci 
září do polí, kde byly brambory, cukrovka, jetel a 
podobně. Bylo mnoho křepelek pod mezemi, mnoho 
bažantů, i když se tento druh zvěře rozšiřoval. Lesní 
ptactvo a kachny se udržovali mimo jiné ve dvou 
kalištích, kde bylo dostatek živé vody, ryb a vodního 
hmyzu. Palouky, břehy, vodoteče, širší meze, příkopy 
vše bylo pravidelně sečeno, neb bylo dost chovatelů 
drobného hospodářského zvířectva. Příkopy u silnic 
se kupovaly od cestářů, od obce se pronajímaly 
pastviny za poplatek, takže vše bylo jako v zahrádce. 
Nikdo si nedovolil dělat někde smetiště. Starosta 
Novák měl rád obec upravenou a čistou.
Obecní stromořadí bylo vždy ošetřeno a ovoce 
bylo kvalitní. Bylo dostatek i predátorů – škodné  
u ptactva, které prováděli spíše sanitní službu. Byli 
to jestřábi, káňata, krahujci, ostříži, straky, sojky,  
ale i vrány a v lomě na Bezveli hnízdily i kavky. Tlumili 
se lišky, kuny, tchoři a jezevci. Hajný Krouský píše  
ve svých zápisech o výměrách lesa, polí o názvech 
jednotlivých lokalit, o škodné, jak která škodí, co chytá 
a uvádí i rozbor zbytků v trávicím ústrojí. Píše i jaké 
druhy se zde vyskytovaly mimo již zmíněných. Měl 
vypozorováno, jaké škody dělají kuny a tchoři – říká 
jim lesní lupiči, ale i lasičky a hranostaji. O jezevci 
mluví jako o samotáři a dokonce má i jméno a říká 
mu „smraďoch“ a vyskytuje se v rokli pod „Altánem“. 
U jezevců zjišťuje, že měl v žaludku zbytky kořínků 
rostlin, myši, čmeláky, vosy, ale v bažantnicích chytá 
bažantí slepice sedící na vejcích a vejce vypije, chytá 
i zajíčky a králíky vybírá z nor. Z pernatých mimo již 
uvedených píše, že se zde vyskytuje pilich, že zde byl 
uloven sokol stěhovavý, objevil se zde též orel skalní  
a sup. Bažanti se vyskytovali v malých množstvích, 
ale od roku 1910 ochranou a přikrmováním a při 
hnízdění vhodnými opatřeními se stavy zvyšovaly 
a například v roce 1936-1938 se střílelo již 250-300 
kohoutů a 100-150 slepic s dodržením selektivního 
odstřelu. O srnčí zvěři píše, že ochranou a mimo-
řádným odstřelem starých a nemocných srn se 
stavy rychle zvyšovaly a v roce 1930 to bylo již 30 
kusů sčítaného stavu. Píše, že od roku 1930–1942 
se ulovilo 50 kusů srnců a jen 6 kusů srn. Srnci 
kryjou srny v měsíci červenci a srpnu a na příští rok 
vrhají v měsíci dubnu a květnu 1–2 srnčata. Některé 
srny vrhají i 3 srnčata. Srnčí mají dobrou pastvu  
a v zimně přikrmování, takže dosahují až 25kg váhy 
po vyvržení. O srnčí hajný říkal, že je to velice pěkná 
a ušlechtilá zvěř, kterou má v revíru rád a velice ji 

Myslivci z Katusic

Myslivci z Valovic



chrání. Dokumentoval to i tím, že pytlák zastřelil 
srnu, která vodila malou srnku a protože by uhynula, 
dceruška pana Vaňka ji odchovala a pojmenovala 
ji jménem Lucka. V dospělosti jsme ji vypustili  
do revíru, a když jsem šel na obchůzku, tak jsem  
ji zavolal a ona přiběhla a brala mi pašu (seno) z ruky 
a vždy se nechala i pohladit. Vrhla také několik srnčat. 
Píše i o srncích, kteří měli pěkné paroží a o shozích, 
které sbíral a porovnával, což byl základ chovného 
pozorování. Podrobně píše o další fauně, která se 
zde vyskytovala, o ptácích, kteří se vyskytovali a 
dokonce o tetřívcích. 

Další statě popisují, co v lese rostlo, které houby, lesní 
plody, jak se upravovaly, byliny i na co se používaly. 
Jaké je porostní složení lesních dřevin, které nerostné 
produkty se vyskytovaly – opuka s vápencem, kde se 
vyrábělo vápno, i kvalitní brusivo se těžilo na Bezveli. 
Píše i o pověstech a bájích a o rodině Šporků. 
Pozoruhodné je, jak se hrabě staral o les, kde byly 
upravované cesty a udržované chodníčky. Měl tam 
postavený altán a rozmístěny lavičky u památných 
stromů (dub, smrk). Velká stať je věnována tlumení 
škodné, odstřel i odchyt do želez, i výrovky. 
Myslivecký spolek Katusice vedl velmi dobře „Pepan„ 
Vaněk hospodář. Honitba byla pronajata od honební 
společnosti. Celková výměra byla celkem 692 ha 
zemědělské půdy. Členové byli většinou zemědělci  
a občané Katusic vlastníci loveckých lístků. Na-
mátkově některé uvedu: Vaňkové, Krouský, Šimonek, 

Novák, Folprecht, Fridrich, Kvajsar, Nedvěd, 
Masopust, Vidner, Němeček atd. 
Z mysliveckého spolku závodně střílel na asfaltové 
holuby především Šimonek Jaroslav. Pan Šimonek 
se zúčastňoval střeleckých závodů v rámci republiky. 
U nás byla střelnice u Maršů na Valdštýně.
Katusický myslivecký spolek měl spolupráci s Děčín-
ským Sněžníkem, kde se lovila vysoká, především 
jeleni. Na hony se zvali sousedé z okolních sdružení. 
Nepřímo byla vyzkoušena spolupráce s mysliveckým 
spolkem Sudoměř. V lokalitě na Hlevicích, kde je 
společný důl s dvěma protilehlými stráněmi – jednu 
vlastnila Sudoměř a jednu Katusice. Zatím se nekonal 
společný hon, ale spolky se pravidelně střídají, kdo 
bude lovit první, protože byl ve výhodě.
I v Katusicích jako všude jinde v 50 letech nastaly 
změny v držení loveckých lístků. Podle tehdejších 
zákonů, někteří vlastníci zbrojních průkazů i při 
menších trestech například neplnění dodávkových 
úkolů což bylo kvalifikováno jako sabotáž a jako 
příčina k odebrání zbrojního průkazu a loveckých 
lístků. V tu dobu se stala velmi nepříjemná událost 
při honu na bažanty v Dolcích, kde došlo k postřelení 
Pepíčka Najmana, kdy na nízko letícího kohouta 
stříleli tři myslivci. Pepíčka postřelili a ten krátce na to 
zemřel. Na tomto místě byl postaven pomník a vždy 
při honech se zatroubilo halali a byla držena minuta 
ticha, aby se připomněla tato tragédie.
I v Katusicích bylo veselo na posledních lečích, kde 
byl přítomen i Karel Valdauf a Zorka Kohoutová.
Dalším úsekem, které se spojily v novém MS, byly 
Valovice s výměrou asi 140 ha. Honitba byla původně 
v provozování Valdštýnů a později s Valovským 
dvorem byla předána p. Šimonkovi. Chodili jsme  
na hony do Valdštýnských lesů, kde se většinou 
stříleli zajíci a škodná. Organizace honů byla výborná, 
protože tam byl vyškolený personál. Ještě z dob 
roboty dostávali honci odměnu – klestí – větve, mohli 
si dělat pařezy, nebo pod dozorem hrabanku, která 
nahrazovala slámu jako podestýlka.
I v těchto lesích byl pořádek. Vedoucím na Valdštýně 
byl lesmistr Gruss, který měl dvě dcery. Jednu dceru 
si vzal za manželku, náš dobrý známý Jiří Cehák mistr 
kominický z Bělé a druhou dceru si vzal lesník Silvička. 
Všichni byli dobrými myslivci a k nám byli zváni  
na hony. Ještě jednu připomínku a pochvalu používal 
p. Bláha, dlouholetý hospodář z Krásné Vsi, když říkal: 
„Když se na Valdštýně objeví liška, tak hajní dokud ji 
nedostanou, nejdou ani spát“. U pana Šimonka dělal 
hajného pan Šín. Velmi poctivě sloužil, měl psa, který 
se jmenoval Tref. Panu Šínovi děkuji, že mě bral do 
lesa jako 10 ti letého a že jsem mohl nosit malorážku, 
s kterou jsem střílel králíky. Zasvěcoval mne do tajů 
myslivosti. Také jsem mu mohl způsobit nepříjemnost. 
Při cestě do „Ohrady“ (tak se les jmenoval) jsme u 
Kravské rokle zastavili a Tref něco stavěl. Ptám se 
ho, když vyběhne králík, jestli po něm můžu střelit, 

- 4 -

Hajný Šín z Valovic



- 5 -

odpověděl, že ano, ale abych dal pozor, protože za 
ním poběží pes, abych ho nepostřelil. Já nesměle 
šeptnul, kdyby vyletěl kohout, tak se chvíli zamyslel 
a řekl, „Ty ho stejně v letu netrefíš kuličkou“. Kohout 
vyletěl a já ho malorážkou trefil. Hajný se chytl za 
hlavu a říkal: „Cos mi to provedl“, ale společně jsme 
zašli za panem Šimonkem a ten mě pochválil, jak 
střílím a kohouta mi daroval.
Pan Šimonek pořádal hlavní hon. Pozval hosty 
většinou myslivce ze Spikal. V lese se stříleli bažanti 
kohouti 70-80 kusů a v 1 kole zajíci 30-40 zajíců 
a šlo se na poslední leč do hostince u Kuntošů  
na Valovicích, kde byla dobrá večeře a malá hudba. 
V této době měli lidé, jak je uváděno lepší vztah 
k přírodě, více se sbíraly léčivé rostliny a jejich 
používání bylo rozšířeno. Pan Šín hajný z Valovic 
vyráběl hojivou mast, říkalo se jí „Šínovka“, která 
pomáhala lidem při léčení různých poranění, 
nebo vředů. Tato mast byla velmi účinná, žádaná  
a velmi rozšířená. Dále pan Šín vyráběl dobrý likér 
„Jalovcová“, protože v ohradě v rokli ve Švestkovně 
rostlo několik keřů jalovce, z kterého sebrané bobulky 
byly jako základ k výrobě likéru.
Další sdružení byla Sudoměř o výměře 490 ha 
honební plochy, z toho 83 ha lesa. Lesní plocha byla 
na Hlevicích – jedna stráň. Hrádek, který byl ručně 
obděláván, dále lesní stráň do Culínku pokračovala 
pod Sudoměř – pod Hřebenem až do Bárenty  
u Březovic a zpět strání Kouteckou a Vršenskou  
do Trub u Valovského dvora. 
Honitba svou skladbou poskytovala předpoklady 
pro dobré podmínky pro dobrou zvěř a spárkatou. 
Ve Vršenské stráni byl uloven v r. 1937 první 
srnec hajným Vojtěchem Formánkem. V té době 
bylo usneseno okresním mysliveckým spolkem se 
sídlem v Katusicích, jehož předseda byl Josef Oršl, 
že srny budou chráněny a tak došlo díky výborným 
podmínkám k rychlému rozšíření početných stavů 
srnčí zvěře. Co se týká drobné zvěře, tak na vrcholu 
bohatství drobné zvěře bylo uloveno 1000 – 1100 
koroptví a ty se lovily i na Hrádku, kde byl lov velice 
náročný. Sám jsem se několika honů na Hrádku 
zúčastnil a muselo se tady daleko víc předsazovat, 
zvláště když koroptve letěly po svahu do údolí.
Dále se střílelo kolem 400 bažantů kohoutů a 150-
250 zajíců. Králíků bylo velké množství a na honu 
se střílelo 50 i 60 kusů. Na stráně se dávali zruční 
a bezpeční střelci a ti dělali výřad. Také se tam lovili 
králíci pomocí fretek, které přivážel pan učitel Najman 
z Mladé Boleslavi. Fretka vyháněla králíky z nor  
a ve stráních se stříleli.
M. Semilský píše, že hlavní hon v Sudoměři byl 
svátkem nejen pro myslivce, ale pro široké okolí  
a příbuzenstvo. V okolí žádné MS si nedovolilo 
dělat hon ve stejném termínu a hlavně poslední leč, 
která byla velmi navštěvována. Novákův hostinec  
„U České koruny“ byl plný účastníků a kvalitního 

jídla od štrubelek, kaldonu, omáčky, která plavala 
na másle, kvalitního masa většinou zvěřiny a pro-
špikované sekané jako druhé jídlo. Toto vše dělaly 
vyhlášené kuchařky z okolí. K dobré náladě hrával 
zde kapelník Ruboš z Bezna. Dále Mirek Semilský 
píše, že mu scházelo uplatňování některých 
mysliveckých tradic, jako přijímání nových členů 
pasováním, nebo vyhlášení krále honu a dalších, 
což po uvedení do funkce v myslivosti zavedl. Pan 
Semilský byl mimořádný člověk. V Klukovské aféře 
byl neoprávněně vězněn a dostal 15 let. Po uplynutí 
7 let byl propuštěn a plně rehabilitován. Ještě několik 
let neměl lovecký lístek, ale prací v myslivosti 
se zúčastňoval, včetně účasti na honech a říkal:  
„Že myslivcem nemusí být jenom ten, kdo nosí pušku“.  
Po roce 1989 se stal předsedou okresního mysli-
veckého svazu a pokračoval jako hospodář MS.

Posledním katastrálním územím ve sloučeném 
sdružení jsou Spikaly s výměrou 188 ha/101 ha. 
Rovněž tam bylo ustaveno Honební společenstvo, 
které pronajalo honební pozemky nejprve spolku 
Spikaly a potom se sloučily s Katusicemi. 
Spolupráce byla s malým spolkem ve Valovicích 
s kterým se vzájemně zvaly na hony, které začínaly 
a končily poslední lečí v hospodě u Vidnerů. Sám 
jsem se těchto setkání zúčastnil. Byla tam vždy velmi 
příjemná nálada.
Po společné dohodě členů MS Katusice a Sudoměř 
bylo ustanoveno společné sdružení „Hrádek“  
se sídlem v Katusicích. Tento spolek provádí činnost 
na základě postoupení výkonu práva myslivosti  
od Honebního společenstva Katusice, které sdružuje 
pozemky v katastrálním území Katusice, Sudoměř, 
Valovice a Spikaly. Pozemky jsou pronajaty honebním 
společenstvem. Celková pronajatá plocha je 1476 
ha, z toho 1267 ha zemědělské půdy a 209 ha lesní 
půdy.
Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření.
- srnčí zvěř, třída III. kmenový stav 70 kusů, přírůstek 
1,2
- zvěř zaječí, třída IV. kmenový stav 110 kusů, 
přírůstek 0,5
-zvěř bažantí, třída IV. kmenový stav 100 kusů, 
přírůstek 0,5

Hostinec U České koruny



- 6 -

Mimo to se ještě vyskytoval v honitbě divoký králík  
a koroptev, ale v současné době již vymizeli. Vyskytuje 
se však prase divoké, divoké kachny a škodná zvěř, 
ojediněle přebíhá dančí.

Činnost mysliveckého spolku řídí 7 členný výbor pod 
vedením předsedy J. Šíny, mysliveckého hospodáře  
L. Jíry ml. Spolek má 26 členů a bývají čekatelé 
členství tak 2–3, to jsou mladí členové nebo nově 
příchozí. Mimo to starší členové, kteří nemohou 
vykonávat práce a jsou vedeni jako čestní členové.
Rozhodující činnost Mysliveckého spolku „Hrádek“ 
je zaměřena na výkon provádění práva myslivosti, 
ochrany přírody a volně žijící zvěře v ní v najaté honitbě 
v souladu se schváleným plánem mysliveckého 
hospodaření a lovu. Další činnost je spojena s pro-
váděním a respektováním mysliveckých tradic, který 
náš spolek převzal z minulosti, jak je uvedeno v úvodu 
tohoto článku. Dále působí na soustavný růst členů, 
výchovu mladých, které seznamuje s myslivostí  
a ochranou přírody. Naše členka Mgr. Helena Bajtlová 
založila na zdejší škole kroužek, který toto má 
v programu. Dle možnosti uplatňujeme polodivoký 
chov bažantů a pokoušíme se o zazvěřování honitby 
vypouštěním bažantů, zkoušeli jsme i koroptve  
a v současné době zásluhou L. Jíry i divokého 
králíka. 
Životní podmínky pro zvěř zlepšujeme obděláváním 
mysliveckých políček a zřizováním napajedel, 
dle možností zakládání remízků a ve spolupráci 
s obecním úřadem i čištění kališť u Lín a Spikal. 
Samozřejmostí je udržování zásypů, jesle na seno, 
krmelce, posedy a kazatelny. Sleduje se i zdravotní 
stav zvěře a v případě potřeby se používají potřebné 
léky a provádí se přikrmování zvěře. Zabezpečuje se 
chov, výcvik a použití lovecky upotřebitelných psů.
V honitbě máme i uznanou bažantnici.
Každý rok provádíme Hubertské slavnosti při 
zahájení lovecké sezony. Provozujeme nekomerční 
střelnici a každý rok poslední červnovou sobotu 
pořádáme střelecké závody na asfaltové holuby, 

kterých se účastní 60-70 střelců. Zásluhou sponzorů 
získáváme ceny pro závodníky. Po skončení hlavního 
honu pořádáme poslední leč s hudbou a bohatou 
tombolou.

V závodech na asfaltové holuby máme tradičně 
dobré výsledky i v rámci republiky. V minulém století 
dosahoval výborných výsledků Šimonek Jaroslav, dále 
Kuntoš Václav. V současné době nás reprezentuje 
Jar. Janovský na mistrovství světa v seniorech. Dále 
Mgr. Helena Bajtlová, která se umisťuje na předních 
místech na loveckém kole a loveckém parkuru, také 
v rámci republiky. Dále dobře se umisťuje v okrese  
i L. Jíra a další.
Myslivecký spolek prací svých členů, kteří mají 
odpracováno desítky hodin, dobře reprezentují tuto 
organizaci a jistě i Katusice a Sudoměř. Za to jim 
děkujeme „Myslivosti a lovu zdar“.

Václav Kuntoš

Střelecké závody za první republiky

Ceny za střelbu - Jaroslav Šimonek



Prohlížíte si fotografie zarostlých pozemků jejichž 
majitelům nijak neleží na srdci jejich vzhled. Je jim 
úplně jedno, že pozemky leží ve středu obce, že se 
z nich šíří plevele, slimáci, alergeny a to nemluvím 
o vzhledu. Neudržované pozemky u staré pošty 
a na nádraží dělají ostudu naší obci. Majitelé byli 
několikrát vyzváni k jejich údržbě, s vedením firem  
jsem se setkala na místě letos dvakrát, jak vidíte bez 
úspěchu. Psaní, telefonování, účast na schůzkách, 
celá tato ztráta času nepřinesla žádný výsledek. Jak 
nazvat chování majitelů těchto pozemků? 
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JaK se vám Líbí? 

A co říkáte na takto posekané příkopy?
Od konce Bělské ulice až k firmě autodoprava  
Tošovský Jiří jsou posekané příkopy od silnice  
až k poli. Žádné tyčící se zbytky trávy, ale důsledně 
vysekáno. Při pohledu na takto odvedenou práci Vás 
nutně musí napadnout, že tohle sekal někdo, komu 
záleží na tom, jaká po něm zůstane práce a tak nad ní 
přemýšlí a vloží do ní veškerý svůj um. A na výsledku 
je to vidět. Nebylo zapotřebí výzvy obce, stačilo,  
že někomu záleží na prostředí v kterém žije. 
A máme štěstí, že takových lidí, zástupců firem nebo 
našich obyvatel je v naší obci víc. Díky jim jsou 
například i jiné příjezdy do obce upravené, krášlící 
naší obec, po celý rok jsou květinami ozdobené, 
radost podívat.  
Poděkování patří i všem obyvatelům naší obce, kteří 
se starají o své zahrádky a domy, zdobí je  květinami 
a pomáhají udržovat i přilehlá veřejná prostranství.  

Nároky na úpravu veřejných prostor v obci Katusice  
stále rostou. Ve snaze oživit naši obec květinami,  
rozšiřujeme květinové výsadby, které je třeba zalévat 
a upravovat. Dále nám nepořádní lidé stále přidělávají 
více práce. Zaměstnanci obce, kteří se starají o zeleň 
a úklid obce mají stále plné ruce práce. Kdyby jim 
ji alespoň nekazili a nepřidělávali ničemové, kterým 
záleží jen na sobě. 
Pohazovat po zemi papíry, nedopalky, lahve, vytrhat 
kvetoucí pelargonie z koryt. To je tedy hrdinství.  
Obecní úřad Katusice děkuje zaměstnancům  
a brigádníkům za udržování čistoty v naší obci. 

Nádraží v Katusicích Pozemek firmy Cetin

Výjezd z obce směr Bělá
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97 Let samostatnosti 
ČesKosLovensKého státu 

27. října v deset hodin jsme si společně s žáky základní 
školy připomněli den vzniku Československého státu. 
Sešli jsme se u kostela Nanebevzetí Panny Marie  
a položili květiny k pomníku padlých v první světové 
válce. Poklonili se památce padlých za naši svobodu 
a samostatnost. 
28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Česko-
slovenský stát. Jeho vyhlášení předcházela dlouho-
dobá národní a politická snaha osamostatnit náš 

stát od Rakouska - Uherska. Názory na budoucí 
politické uspořádání státu vrcholí během 1. světové 
války. Čelním představitelem politické skupiny žijící 
v zahraničí a připravující vyhlášení samostatného 
státu byl Tomáš Garrigue Masaryk. 14. listopadu 
1918 byl zvolen prvním prezidentem samostatného 
Československa. 
Po krátkém projevu jsme společně vztyčili státní 
vlajku na budově obecního úřadu. 

KuLturní a spoLeČensKé aKce

ŠKoLení první pomoci
7. listopadu v sobotu ve 14,00 hodin se konalo 
v kulturním domě v Katusicích školení Českého 
červeného kříže. Školení vedli jeho členové a in-
struktorka pracující u záchranné služby. Hlavním 
tématem bylo podání první pomoci při zástavě dechu. 
Po vyslechnutí přednášky jsme si mohli všichni 
vyzkoušet na modelu masáž srdce, jak fyzicky, 
tak za přispění přístroje defibrilátoru, který vydává 
el. impulzy a zároveň vás slovem navádí k další 
resuscitaci. Přístroj se nám jeví jako velice dobrý 
pomocník a obec zváží jeho zakoupení. 
Dále jsme si vyzkoušeli zastavení krvácení  
a ošetření popálenin. Obě zranění byla věrohodně 
namaskována. 

Účast na školení v počtu dvaceti účastníků byla 
pěkná, ale přesto si myslím, že využít možnosti 
vyslechnout si odbornou přednášku a možnost si 
vyzkoušet záchranu lidského života mohlo podstatně 
více našich obyvatel. 

DuŠiČKová pobožnost
8.11. v neděli v 17,00 hodin se konala na našem 
hřbitově v Katusicích dušičková pobožnost. Pan 
farář Kamil Škoda po mši, sloužené v místním 
kostele, požehnal hroby na našem hřbitově a krátkou 
pobožností vzpomněl památky zesnulých. Ztemnělý  

hřbitov, svítící svíce, příjemný hlas pana faráře,  
to vše vytvořilo příjemnou atmosféru pro vzpomínky 
na naše drahé, kamarády a kamarádky. Děkujeme 
panu faráři, že připravil pro nás neobvyklý, ale o to 
překvapivější a důstojný akt.  
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pavLína FiLipovsKá

Klubový večer s herečkou, zpěvačkou a moderá-
torkou se uskutečnil 18. listopadu v kulturním domě. 
Obecní úřad vyzdobil sál a připravil malé občerstvení 
pro posluchače. Naše pozvání přijalo i vedení Do-
mova z Dolního Cetna a tak jsme mezi sebou mohli 
přivítat opět několik jeho klientů. Jsme rádi, že 
naše pozvání využívají a my tak můžeme přispět  
ke zpestření jejich pobytu v domově. 
Personál restaurace Kulturák nás obsloužil kávou 
a čajem, je 17 hodin a na jeviště přichází paní 
Pavlína Filipovská a s ní dobrá nálada. Nám, co již 
něco pamatujeme, se vybaví vzpomínky. Vidíme 

ten pohádkový kolotoč na úvod vysílání pro děti,  
ve studiu Pavlínku, která vlídným slovem provází tento 
pořad, a nebo dlouhovlasou tmavovlásku, zpěvačku 
z Divadla Semafor. Známe ji nejen z televize,  
ale i z rozhlasu. 
Příjemné vyprávění o jejím osobním i hereckém 
životě doprovodila paní Pavlína několika písničkami. 
A protože to jsou hity našeho mládí, broukali jsme si 
s ní. Beseda končí, a mi potleskem děkujeme za živé 
vyprávění, životní zkušenosti a tak trochu zaobalené 
nabádání „lidé mějte se rádi“.

Setkání s paní Pavlínou Filipovskou bylo velice 
příjemné a u posluchačů se potkalo s velkým ohla-
sem.   

opLocení ŠKoLní zahraDy
V měsíci říjnu firma LUKA zbudovala oplocení školní zahrady za nově postaveným víceúčelovým hřištěm. 

nová vrata u hasiČárny
Původní dřevěná vrata do garáže u hasičárny dosloužila. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jejich výměně  
za vrata plechová, izolovaná. 
 

pozvánKa
- V neděli 29. listopadu od 15,30 hodin se koná již 
tradiční jarmark s rozsvícením vánočního stromu.  

- V neděli 20. prosince od 17,00 hodin Vás zveme 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie na adventní 
zpívání.

opravy a úDržba v obci
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inFormace pro obČany

zavLažovací systém 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupit zavlažovací systém na fotbalové hřiště.
Vlivem nízkých ročních srážek v posledních letech dochází k zasychání a tvorbě drnů na hrací ploše.  
Je zapotřebí pravidelná vyrovnaná zálivka. Zavlažovací systém tvoří kropící vozík, hadice a čerpadlo. 

oprava LaviČeK 
V měsíci září pan Luboš Dvořáček, mistr truhlářský, podnikající v naší obci, opravil lavičky na náměstí v parku. 
Vyměnil shnilá prkna a celé lavičky natřel hnědou barvou.  
Zbývající, naposledy pořizované lavičky, zaměstnanci obce také před zimou ošetřili nátěrem.   

nátěr stožárů
Obec pověřila firmu Kováč - Bláha nátěrem stožárů lamp v obci. Zrezivělé stožáry osmi vysokých a dvou 
nízkých lamp už dělaly opravdu ostudu. Firma stožáry ošetřila nátěrem proti rzi, základovou barvou a svrchním 
nátěrem hnědé barvy. 
Zaměstnanci obce natřeli rezavé dopravní značky.  

ŠtěpKovaČ
Likvidace biologického odpadu si stále vyžaduje více nákladů na skládkování, odvoz a manipulaci. Proto  
se zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit štěpkovač, který z velkého objemu špatně manipulovatelného 
materiálu učiní objemově menší množství a navíc dále využitelné. Štěpky se dají využít jako otop nebo se 
použijí jako mulčovací materiál na úpravu záhonů.

přehLeD aKtivit na sáLe KuLturního Domu

Pondělí 17:00 – 18:30 fotbal minižáci
  19:00 – 20:00 cvičení ženy pí. Paulusová

Úterý  18:00 – 19:00 cvičení dětí a rodičů pí. Paulusová
  19:00 – 21:00 volejbal

Středa  18:00 – 19:00 zumba

Čtvrtek  17:00 – 19:00 nohejbal
  19:00 – 20:00 fotbal

Sobota  18:00 – 20:00 volejbal

Neděle  18:00 – 20:00 futsal

KuLturní aKce – program v KuLturním Domě

• 3.12. 2015 ve čtvrtek Vás základní škola zve na Mikulášskou besídku od 17:00 do kulturního domu.
• 12.12. 2015 v sobotu se koná Poslední leč na sále v kulturním domě
• 9.1. 2016 v sobotu Vás SDH Katusice zve od 20:00 do kulturního domu na Hasičský ples.
• 27.2. 2016 v sobotu Vás mateřská škola zve od 14:00 na Dětský maškarní ples a od 20:00 na Maškarní            
ples pro dospělé.



popLateK za oDpaD
Dle závazné vyhlášky obce je sta-
novena výše poplatků za nakládání 
s komunálním odpadem jako v loň-
ském roce na částku 500,-Kč/
osobu a rok. Svozová firma vyveze 
popelnice na starou známku (tedy 
rok 2015) do konce ledna 2016.  
Od 2.2. 2016 už svozová firma 
vyveze nádoby pouze na novou 
známku platnou pro rok 2016.

Poplatek za psy zůstal stejný 100,-Kč za prvního psa, 
150,-Kč za druhého psa, 200,-Kč za třetího a další.
Poplatky jsou splatné do 29. února 2016. Úhradu 
poplatku můžete provést v hotovosti v kanceláři OÚ 
nebo převodem na účet obce: č.ú. 483149319/0800 
variabilní symbol uvádějte u poplatku za odpad  
VS 1340, poplatek za psa VS 1341.
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hLáŠení rozhLasu
Hlášení místního rozhlasu je možné zasílat také 
emailem. Žádost o zřízení služby pište na adresu: 
urad@obec-katusice.cz – do předmětu zprávy 
uveďte „Hlášení rozhlasu elektronicky“, nebo osobně 
v kanceláři obecního úřadu.

gratuLace K výroČí
Vzhledem k posunuté hranici důchodového věku se 
zastupitelstvo usneslo, že gratulace k výročí budou 
probíhat až od 70 let, 75 let a 80 let. Po 80 letech 
každý rok (tj. 81 let, 82 let, 83 let atd.). Gratulace 
budou probíhat jednou za čtvrt roku, kdy budou 
oslavenci pozváni do zasedací místnosti obecního 
úřadu, kde jim zástupci obce popřejí a připraví pro ně 
malé pohoštění. 

úřaD práce Čr
Úřad práce, kontaktní pracoviště Mladá Boleslav 
informuje o výměně průkazů osob se zdravotním 
postižením občanů. Ve lhůtě do 31.12. 2015 se vý-
měna týká všech držitelů průkazů mimořádných výhod 
TP, ZTP a ZTP/P a držitelů dočasných průkazů TP, 
ZTP a ZTP/P vydaných podle předpisů platných před 
1.1. 2014. Pokud tak v této lhůtě neučiní, nebudou 
moci výhody průkazu od 1.1. 2016 využívat. 
K výměně průkazu je nezbytné řádně vyplnit „Žádost  
o přechod nároku na průkaz OZP“, ke kontrole 
předložit občanský průkaz, průkaz TP, ZTP nebo 
ZTP/P, který občan žádá vyměnit a fotografii ze sou-
časné doby (fotografie nesmí být starší 2 let a rozměry 
jako na občanský průkaz). Za vydání nového průkazu 
se hradí správní poplatek ve výši 30,-Kč.

FinanČní správa
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte 
daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok 
prostřednictvím SIPO!
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sběr biooDpaDu
Obecní úřad oznamuje 
občanům, že mohou odkládat 
bioodpad ve firmě VTOS sběrné 
suroviny u kolejí do velko-
objemového kontejneru. Slouží 
k ukládání „zeleného“ odpadu 
ze zahrad (posečená tráva, 

květiny, ovoce, a podobný odpad). Do kontejnerů 
nepatří silné větve a jiný odpad!!! 
V rámci hospodaření s bioodpady obec zakoupila  
na fotbalové hřiště kontejner na posečenou trávu. 
Tento kontejner slouží pouze k tomuto účelu. 
Zahradní odpad, ostříhané víno, pelargonie atd. vozte  
do kontejneru na bioodpad ve firmě VTOS u kolejí.

provozní doba firmy vtos:

po-pá 8:00-11:30  12:00-16:00 hodin
sobota 8:00-12:00 hodin.

Skládky bioodpadu u rybníka pod ČOV slouží pouze 
pro účely obecního úřadu. Ani sem, nemá nikdo z obce 
povolení bioodpad odkládat. Obec ručí za obsah této 
skládky, který bude pouze z rozložitelného odpadu. 
Kamení, lahve nebo dokonce dřevěné špalky, které 
zde obyvatelé odkládají, znemožňují likvidaci tohoto 
odpadu.
Dále platí, že občané mohou bioodpad kompo-
stovat na vlastním nebo užívaném pozemku.

upozornění 
Důrazně žádáme občany, aby v nadcházejícím 
zimním období, využívali k parkování vozidel 
pouze vyhrazená parkoviště a nenechávali vozidla 
na místních komunikacích. Usnadní tak údržbu 
komunikací.
Opakovaně vyzýváme majitele psů, aby uklízeli 
„hromádky“ po svých mazlíčcích. Především  
v obytných zónách a veřejných prostranstvích!!

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

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

úřeDní Dny 
Prosíme občany, aby využívali k vyřizování svých 
záležitostí na obci úřední dny. Veškeré Vaše 
připomínky, stížnosti a další problémy je možné 
vyřídit také i mimo úřední hodiny. Termín je, ale třeba 
předem domluvit telefonicky na tel. č. 326394312 
s pracovnicí úřadu paní Hrnčířovou, Čubanovou, 
nebo e-mailem: urad@obec.katusice.cz. Pro Vaše 
písemné připomínky je v chodbě obecního úřadu 
poštovní schránka. 

provozní Doba KanceLáře oú mezi svátKy 
Upozorňujeme občany, že v době od 28.12. – 31.12. 2015 bude kancelář obecního úřadu uzavřena. 
První úřední den bude v pondělí 4.1. 2016.
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sDh Katusice
Ve dnech 23. 10. - 25. 10. se zúčastnil tříčlenný 
tým našich hasičů Českorájské rallye. Tuto soutěž 
pro zdravotnické složky pořádá každoročně Český 
červený kříž. Letošní akce se konala v Nebákově pod 
Troskami v Českém Ráji. Na týmy čekala jako první 
noční akce, kde byl vyhlášen všem zúčastněným 
složkám poplach ve 23:00 hodin. Jednalo se  
o hromadné neštěstí s velkým počtem zraněných, 
kde byli figuranti reálně namaskováni poraněními, 

někdy dosti krvavými. Mnoho zranění, mnoho lidí  
a mnoho nářků a volání o pomoc, to vše přispívá  
ke ztížení práce záchranářů na místě. Druhý den týmy 
čekal pochod 15 km terénem. Na 12 stanovištích 
řešily jednotlivé úrazy a poranění. Této akce jsme se 
zúčastnili i jako rozhodčí a figuranti. Ještě jednou chci 
pogratulovat našemu týmu, který byl ve složení Jan 
Malhous velitel zdravotnického týmu a členové Jan 
Němeček a Vladimír Šálek. Tento tým se umístil na 2. 
místě z 12 profesionálních zdravotnických týmu.

Tomáš Vilím

Přidávám se ke gratulaci a děkuji členům SDH 
Katusice za reprezentaci naší obce. Spolupráce 
s Červeným křížem Mladá Boleslav se v posledních 
letech upevnila, napomohla k prohloubení znalostí 
a dovedností našich hasičů při poskytnutí první 
pomoci. Jsem ráda, že pro záchranu lidského života 
a zdraví členové SDH věnují svůj volný čas. Dělají to 
ve prospěch nás všech. Děkujeme.

Eva Ulmanová

seznam JubiLantů

Leden
70 let Petr Havlíček
80 let Drahomíra Dlouhá
81 let Václav Kuntoš
          Václav Vlk
86 let Marie Vidnerová

únor
86 let Jiřina Jandová

březen
80 let Josef Votrubec
81 let Marie Zítová
82 let Jaroslav Zíta
85 let Václav Cinkl

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

z naŠich řaD oDeŠLa

říjen 2015 Jindřiška Hodboďová

Jméno zemřelé je zveřejněno na základě předešlého souhlasu 
pozůstalých.

Blanka Hrnčířová

spoLeČensKá KroniKa

poDěKování 
Paní Jozefína Kubínová děkuje všem, kteří se účastnili oslav jejích devadesátých narozenin. 
Děkuje za gratulace a dary přátelům, členkám dámského klubu a Obecnímu úřadu v Katusicích. 
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Krásný slunečný a teplý podzim pomáhal dětem 
s dobrou náladou a vnímáním krásných podzimních 
barev. Tak pěkně pomáhaly všem nově přijatým 
dětem děti starší, rozumné a usměvavé. Naučily se 
pozorně vnímat divadelní představení „O kouzelné 
mašince“ a těší se na další. Dobře zapojily rodiče 
do výroby vtipných korálů pro Karkulku a ovoce pro 
babičku do košíčku. Nyní spolupracují s rodinou  
na výrobě trpaslíka pro Sněhurku. 

Tanečníci nacvičují svá vystoupení pro babičky  
a dědečky v DD  Dolní Cetno, ve Mšeně, v Mnichově 
Hradišti, ale i na zámku Stránov v adventním čase. 
A všechny děti mají plné ruce práce s výrobou 
různorodých výrobků na vánoční jarmark v Katusicích, 
kde také zazpívají koledy pod rozsvíceným vánočním 
stromem první adventní neděli. Vánoční těšení je pro 
děti kouzlo, kterému se zcela oddají a ono jim zato 
pomáhá dodržovat pravidla, pro život velice nutná. 
Je to neustálé vysvětlování a odpovídání na otázku 
„ proč……?“ Vždy se čas vynaložený na odpovědi 
s úsměvem vyplatí. Přejeme Vám všem dostatek 
času na odpovědi věnované vašim dětem. S nimi vám 
půjde práce lépe od ruky a zbyde čas i na pohádku 
a vánoční tradice, které už klepou na dveře. Přejeme 
Vám všem hodně zdraví a klidu do nastávajících 
dnů.

Kolektiv Mateřské školy Katusice

andílek                                                                                                                   
Zuzana Kopecká

Víte co je paráda?                                                                                                                                          
Položit se na záda do bílého sněhu.                                                                                                            
Uvidíte andílka i ta jeho křidýlka jenom pro potěchu.

mateřsKá ŠKoLa



Podzim v naší škole byl ve znamení uskutečňování 
podmínek získané dotace z OPVK a EU (Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost),  
kdy jsme získaných 878.586,- korun začali utrácet.
Dne 27.9. odjelo 40 žáků (přednostně žáci 5., 4. a 
3. ročníku) a 5 pedagogů školy na 6-ti denní zájezd  
do Jižní Anglie s prohlídkou Londýna. 

Celý zájezd se uskutečnil podle naplánovaného 
programu a nepotkali nás žádné obtíže a ač jsme 
byli v Anglii, představte si, že nám celý týden svítilo 
sluníčko. 
Krásný zážitek to byl nejen pro děti, z nichž některé 
viděly poprvé moře a tak velká města, lodě a další 
památky, ale i pro nás paní učitelky, protože když 
vidíte rozzářené, šťastné, nadšené dětské obličeje je 
i Vám ihned velmi dobře.
Během pobytu se děti 9 hodin učily anglický jazyk 
v anglické škole s anglickou paní učitelkou. Na to 
jaké to bylo, se musíte zeptat jich, protože my české 
paní učitelky jsme do výuky nemohly, aby děti musely 
komunikovat sami a nespoléhaly se na nás.
Pobyt i když jen 6-ti denní nás seznámil s hlavním 
městem, přímořskými městy, historickými místy i an-
glickým venkovem, kde jsme bydleli.
I strava byla anglická – skoro vše pálilo (hojně 
využívají zázvor). Takže sušenky pálily po zázvoru 
a brambůrky byly kyselé – octové. Pusinky se nám 
trošku kroutily, ale zásoby sladkostí od maminek byly 
velké, takže jsme nikdo nestrádal.
A co je vždy na konci výletu nejkrásnější – no přece, 
šťastný návrat domů.
(I když některé děti by si rády pobyt prodloužily.)

Ve středu 7.10. se uskutečnil KYTAROVÝ KONCERT, 
kytarového dua. A opět měl velký úspěch u dětí  
i u občanů, kteří si přišli poslechnout hudbu z celého 
světa. Jen kdyby Vás přišlo více – opravdu to stálo 
za poslech i za těch 50,- korun vstupného. Tak snad 
příští rok.
Další akce jsou již tradiční, tak jen heslovitě:
ZVÍŘÁTKOVÝ DEN
DIVADLO V KD MB: O líném Honzovi
MUZIKÁL V DIVADLE MB: Archa Noemova
SPANÍ VE ŠKOLE
Co nás čeká: 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA: 3.12. od 17 hodin v KD 
Katusice
BOHOSLUŽBY NA KOVÁNCI: 20.12. v 9 hodin
a další akce ve spolupráci s naším OÚ

hřiŠtě
Během podzimu byla dokončena stavba více-
účelového hřiště na školní zahradě a nyní jen čekáme 
na kolaudaci. Za hřištěm byla provedena výsadba 
větrolamu – tújí a půdo-pokryvných keřů, které by 
v budoucnosti měly zabránit případnému znečištění 
hřiště hlínou v případě velké vody. Také byly vysázeny 
zatím 2 sloupovité jabloně, které by měly dozrávat 
v září a poskytnout své plody školním dětem.

S pozdravem a přáním příjemně prožitých vánočních 
svátků, mnoho zdraví v roce 2016 přeje kolektiv 
Základní školy.
                                                                                                 

Mgr. Helena Bajtlová
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záKLaDní ŠKoLa
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2016.
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

     důlky

     lastura

    roční období

      obilnina

     nádoba na zalévání

       zámecký dvůr

      manžel selky

       podvodní plavidlo

     opak praváka

       spodek místnosti

     nemluvení pravdy

taJenKa
„(taJenKa) v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.“

Poklidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví  
a mnoho úspěchů v novém roce Vám přejí 
Zastupitelé a zaměstnanci obce Katusice.


