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číslo - 4. prosinec 2017
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

Milí čtenáři, rok 2017 se pomalu chýlí ke svému konci, a my pro vás připravili letošní čtvrté a poslední 
číslo našeho zpravodaje. Snad vás v těchto dnech potěší a pomůže vám najít si alespoň jednu klidnou 
chvilku při jeho čtení. Doufáme, že se vám tento rok vydařil a do příštího roku vám přejeme hodně 
úspěchů, štěstí a zdraví.

VánOční
Miloslava Měšťáková, Březovice

Statného bělouše vidím má maličká,
slyším zvuk kouzelných saní,                                                                                                       

v postroji zacinká stříbrná rolnička,
sněhová vločka mi roztála v dlani.

Měsíček posvítí na zlaté prasátko,                                                                                               
dětem červenají tvářičky i nosy,
vždyť Štědrý večer je, děťátko,

poslušným Ježíšek balíčky nosí.

V pokoji stromeček, pod ním nadílka,
rozvážu bílou stužku na dárku,

na hraní stojí tu dřevěná postýlka
a panenka krásná, blondýnka v kočárku.

Na nebi třpytí se plno hvězd,
vánoční koledy znějí celé hodiny,

chtěla bych několik hvězdiček snést,
rozdat to štěstíčko do každé rodiny.

Končí večer, se stromečkem povídání,
má holčičko milá,

ruku v ruce a dlaň v dlani,
vylovíme hvězdu, co se v očích usadila.

                                                          



HeZKÝ POZDRAV ObyVATelůM KATUSIC  
OD ,,neZnáMéHO“ SPOlUObčAnA, Aneb MůJ 
žIVOT S VěDOU 
Bydlím v Katusicích již přes 20 let a jsem si dobře 
vědom skutečnosti, že snad krom nejbližších sousedů 
nejsem v naší obci nikomu příliš povědomý. Proto 
vítám příležitost představit se Vám spoluobčanům  
v tomto článku na základě již několika podnětů  
od Vás a přiblížit i můj život ve vědě, přestože jsem 
nikdy žádný obor přímo nestudoval.
 
Moje jméno je Martin Souček je mi 34 let bytem  
v ulici Polní a pracuji přímo v Katusicích ve firmě 
Austis na pozici zástupce mistra.
Mojí srdeční záležitostí je a vždy byla paleontologie 
(nauka o životě v minulých geologických dobách  
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Martin Souček

POZDRAV OD STAROSTKy. 
Adventní čas je oblíbené čtyřtýdenní období před 
Vánocemi, které je provázeno tradiční výzdobou, 
zvyky a tradicemi. 
Advent symbolizuje mnoho tradic a zvyků, které nám 
zpříjemní a zútulní naše obydlí a ulice. Například 
adventní věnec, barborky, sv. Mikuláš, sv. Barbora, 
zdobení domů jmelím, cesmínou, na sklonku 
adventu si lidé staví betlémy, pečou vánočky, cukroví, 
zdobí stromky a mísy s ovocem. Advent znamená  
příchod, je to začátek liturgického roku, doba 
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní 
přípravy na Vánoce, doba pokání, klidu, rozjímání  
a dobrosrdečnosti. Dříve to byla doba postní, kdy 
byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěvy. 
Já osobně v těchto tradicích a skromných výzdobách  
spatřuji kouzlo Vánoc, dovedu si představit i milá 
shledání při jarmarcích a adventních koncertech, 
patřičnou hudbu a zpěv adventu. Ale přílišná okázalá 
světelná výzdoba, dokonce pouťové atrakce, ve mně 
osobně nevyvolávají kouzlo Vánoc. Díky všem starým 
tradicím mohou být vánoční svátky tou nejkrásnější   
poetickou dobou v roce. Ráda bych toto poselství 
tradic předala svým dětem a vnoučatům, myslím 
si, že bychom je neměli o to pravé kouzlo Vánoc 
připravit. 
Přeji Vám, aby Vám adventní čas a svátky vánoční 
přinesly do Vašich domovů klid a pohodu a  odpočinek 
po celoroční práci. Abyste měli čas zhodnotit uply-
nulý rok, případně učinit kroky a rozhodnutí, která 
jste odkládali,  aby jste do nového roku vykročili  

s dobrým pocitem bez tíživých závazků, schopni 
plnit úkoly běžného i pracovního života v radostném  
a optimistické náladě. Bez ohledu na dění kolem 
nás záleží jen na každém, jak si sestaví priority 
života, jak se vnitřně naladí a kolik času mu zbude  
na život. Při vánočním obdarovávání nezapomeňte 
na osamocené, potřebné spoluobčany. Udělat něko-
mu radost, znamená sebe obdarovat dvojnásob. 
Mnohdy nemusí mít dárek hmotnou podstatu, stačí 
dobrá vůle, dobré slovo, odpuštění, přiznání viny  
a obdarujete darem nejcennějším, láskou. 
Milí spoluobčané přeji Vám a celým Vašim rodinám  
mnoho zdraví, mnoho krásných společně prožitých 
chvil, ať jsou Vaše svátky vánoční bohaté láskou, 
porozuměním a štěstím.  

Eva Ulmanová

MůJ žIVOT S VěDOU
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- ještě jednodušeji - je to věda o zkamenělinách).  
V tomto oboru jsem začínal jako sběratel a v sou-
časné době se uplatňuji jako soukromý badatel 
ve vzájemné spolupráci s Univerzitou Karlovou  
a Národním muzeem. Důvod, proč jsem paleontologii 
nestudoval je jednoduchý, je to zkrátka můj koníček 
a vždy jsem pociťoval potřebu, mít volnost v tom, co 
dělám rád. Mrzelo by mě kdyby se z něj jednou stala 
denní rutina. Mám tak díky tomu i spoustu volného 
času na terénní výzkumy, a to je pro mne podstatné. 
A nemusím se zabývat třeba zbytečným a často 
obsáhlým papírováním. 

Oblast mých zájmů je ale obsáhlejší a proto spolyká 
mnoho času, to je i důvod proč působím v Katusicích 
poměrně nenápadně. Z dalších zájmů kromě 
paleontologie ve kterých se více či méně uplatňuji, 
nebo mne jednoduše různě obohacují bych rád 
jmenoval geologii, stratigrafii (obor studující stáří 
hornin), astronomii, astrofyziku, kvantovou mechaniku 
a biologii. K tomu dost často cestuji, fotografuji, 
houbařím, sebevzdělávám se... a našly by se ještě 
další zájmy, kterým bych se rád věnoval, ale bohužel 
mi na ně nezbývá dostatečný časový prostor.
A jak jsem se k oboru jako je paleontologie vlastně 
dostal? Prapříčinu dnes vidím zcela zřetelně - je jí 
oblast, kde jsem jako malý kluk vyrůstal. Jsou to mé 
rodné Jestřebí hory ležící ve východních Čechách  
a přibližně do mých deseti let jsem bydlel na jejich 
úpatí v hornickém městečku Rtyně v Podkrkonoší, 
kam se stále několikrát do roka vracím za svým 
otcem a kamarády z dětství.
Opravdovou lásku k přírodě jako takové u mne 
však podnítil můj děda František Souček, který byl 
lesníkem a spoustu času jsme tak trávili společně 
v lese, to byly ony chvíle, kdy jsem se prvně učil 
poznávat nejen živou přírodu.
Na Jestřebích horách se často nacházejí někdy i velmi 
mohutné kmeny zkamenělých mladoprvohorních 
stromů lidově zvané araukarity. Jejich stáří přesahuje 
300 milionů let a jsou na Jestřebohorsku tak hojné, 
že je místní lidé používají na svých zahrádkách 

do skalek jako dekorační materiál. Naše zahrada  
ve Rtyni nebyla v tomto ohledu výjimkou, zároveň byla 
místem, kde jsem se jako malý kluk poprvé setkal se 
zkamenělinami. Pamatuji se, mohlo mi tenkrát být tak 
okolo pěti let a přišlo mi velmi zvláštní, že ty tmavě 
hnědé ,,šutry“ na naší zahradě jsou velice podobné 
dřevu se kterým topíme. To mi nedalo a zeptal jsem se 
dědy, proč to tak je, proč vypadají jako dřevo v našem 
dřevníku. Tenkrát mně dědova odpověď uvedla v 
úžas, protože mi vysvětlil, že kdysi ty kameny byly 
také dřevem a byly to ohromné živé stromy tvořící 
lesy, tak jako dnes, jen jsou staré mnoho milionů let. 
Tehdy to byla pro malého kluka jako já fascinující  
a zároveň těžko uchopitelná představa, doslova to 
byl objev nového světa, jehož kouzlu jsem okamžitě 
propadl a zahrnoval jsem dědu dalšími otázkami, 
třeba jak je možné aby něco zkamenělo, proč je to 
zkamenělé dřevo tak tmavé, jak to tady tenkrát v prvo-
horách vypadalo, když ty stromy byly ještě živé, co tu 
žilo za zvířata, proč se to všechno změnilo a proč 
a proč... na některé dotazy děda odpovědi neznal,  
a tak se pro mne na delší dobu stal svět pravěku 
záhadou s nádechem tajemna. 
Řízením osudu jsme se odstěhovali ze Rtyně  
do Mladé Boleslavi a asi po dvou letech už jsme bydleli 
v Katusicích, a to si pište, že jsem začal okamžitě 
procházet okolí! Zatímco ve Rtyni jsem vyrůstal na zka-
menělé flóře, tady na Katusicku jsem začal tahat domů 
z mnoha míst, vlastně z celého Mladoboleslavska 
spoustu mořské fauny, nejčastěji měkkýše  
v podobě ústřic a jiných mlžů. Byl jsem z toho nadšený, 
rodiče jak by se dalo čekat o poznání méně, protože 
dům se začal stávat jakýmsi depozitářem a mé 
počínání jim přišlo přinejmenším podivné, ale tiše mi 
ho trpěli. Tak jak se sbírka utěšeně rozrůstala, velmi 
záhy jsem vytvořil systematickou evidenci všech 
nálezů a nadále pokračoval ve sběratelství. 

S jednotlivými nálezy přicházely i otázky na které 
jsem chtěl a potřeboval znát odpovědi to postupně 
vyústilo v další sběratelství, tentokrát odborné 
literatury. K dnešnímu dni jí mám tolik, že stačí  
v případě potřeby jednoduše sáhnout do knihovny 

Kostřička zkamenělého obojživelníka ze Semil, nejspíše rodu Branchiosaurus, nad 
kterým je ještě jedna malá lebka dalšího jedince, stáří je necelých 300 milionů let. 
Velikost kostřičky činí 2,5 cm.

Skvěle zachovalý trilobit Ormathops baroisi od Brandýsa nad Labem. Stáří 460 
milionů let. Velikost jedince je 6 cm.
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pro potřebné informace. Celkem v poklidu jsem se 
vzdělával z nakoupených knih a podnikal terénní 
výpravy až do roku 2005. 

A pak to přišlo! Pravá nefalšovaná objevitelská 
horečka! Začal jsem v tu chvíli vydělávat i vlastní 
peníze, pořídil si na své výpravy vrcholové závodní 
kolo a doslova jsem se celý ponořil do svých zájmů  
a v čele stála paleontologie. S nabitými znalostmi 
z knih a terénu přicházel jeden unikátní nález  
za druhým a objevy se týkaly i mnoha celých 
lokalit, které byly do té doby odborníkům neznámé. 
Tehdy jsem se ještě neznal s nikým z fakulty nebo 
Národního muzea, znal jsem akorát několik sběratelů 
zkamenělin, kteří pocházeli vesměs všichni od Prahy. 
Na Mladoboleslavsku nebyl kromě mě nikdo, sobecky 
řeče no, měl jsem celou oblast jen pro sebe. Nikdo 
mne neznal, nikdo nic netušil řadu let.

Psal se rok 2009 a tuším bylo to uprostřed léta nastala 
nová etapa mého života v paleontologii. Tehdy 
pořádala fakulta (Univerzita Karlova - Ústav geologie 
a paleontologie) terénní exkurzi nejen pro studenty 
na ložisko vápence do lomu v Úpohlavech u Lovosic 
v krásné krajině Českého středohoří, jíž jsem se 
také zúčastnil. Moc rád vzpomínám, jak se mi tím 
dnem otevřel úplně nový svět, najednou jsem poznal 

skutečné odborníky v oboru a prostředí fakulty jsem 
si okamžitě zamiloval. Na člověka tam doslova dýchá 
historie i dávná minulost přírody z každé zdi.
Tenkrát při seznámení v onom Úpohlavském lomu 
jsem sebou donesl z domova na ukázku různé 
zajímavé zkameněliny včetně celé druhohorní mořské 
hvězdice (z období svrchní křídy), což je v Čechách 
velká vzácnost. Nalezl jsem jí na Radouči v Mladé 
Boleslavi v roce 2007. Všechno jsem to tehdy přinesl 
hlavně proto, aby mělo seznamování s odborníky 
hladší průběh. Zkrátka, měl jsem docela vítr z toho 
jak mne mezi sebe přijmou, ale ukázalo se, že mé 
obavy byly zcela zbytečné a asi nikdy nezapomenu 
na reakci doc. RNDr. Martina Košťáka, Ph .D.,  
když poprvé spatřil zmiňovanou hvězdici, hned z něj 
vypadlo: ,,Tak to je špek!!!“ Jeho neskrývané nadšení 
a následná podpora mne uvedla do ještě usilovnějšího 
do té doby už tak dost intenzivního pátrání po dávno 
vyhynulých organismech. Od té chvíle nejenže se 
postupně rozjela vzájemná spolupráce, ale také se 
rozšířila oblast mého působení v terénu, a tak kromě 
Mladoboleslavska a východních Čech přibyly do mého 
,,revíru“ ještě Krkonoše, Podkrkonoší, Ještědský 
hřbet a částečně pražská pánev a Železné hory.  
Na západě to pak je speciálně onen Úpohlavský 
lom. 

Tím ale odstartovala hotová mašinérie.
Jak léta plynula, z paleontologů se časem stali mí 
přátelé a kamarádi a opakovaně jsme projezdili při 
společných výpravách řadu českých lokalit. Také 
samotná sbírka se během pár let rozrostla na mnoho 
tisíc evidovaných položek. A počet osobních výprav 
do terénu dosáhl k dnešnímu dni magické hranice 
jednoho tisíce exkurzí. Pokud mohu mé exkurze 
srovnat s ultramaratony, kterých jsem si v životě  
na vlastní kůži několik zkusil, tak zde mohu 
zodpovědně říci, že spousta takových mých expedic 
byla na téže, nebo i vyšší úrovni fyzické obtížnosti. 
Nejednou jsem měl zánět šlach, nebo se sotva 
dopotácel domů z několikaset kilometrů dlouhé akce 
a přitom za sebou měl jen několik hodin spánku  
a další den jsem šel do práce a po práci, no hádejte 
co asi? Ano, zase jsem jel někam ,,lovit“ zkameněliny 
po okolí. Až jednou jsem z vyčerpání dostal silnou 

Malá neteř Nikolka se svým oblíbeným zkamenělým Amonitem (Lewesiceras pe-
ramplum), nalezeným u Turnova, stáří Amonita je  90 milionů let - Nikolka 8 let. 
Velikost ulity je 80 cm.

Na jedné z mnoha výprav s kamarády z fakulty (Univerzita Karlova) - zprava - pale-
ontologové Martin Košťák, Martin Mazuch, Václav Mencl,  Václav Kachlík (geolog), 
Petr Kraft a moje maličkost.

Zkamenělá hvězdice z Radouče u Mladé Boleslavi, stáří 90 milionů let. Velikost 
hvězdice je 8 cm.
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svalovou horečku a mezi Líny a Katusicemi skutečně 
omdléval, těsně před ,,cílem“, když se to tak vezme. 
Téměř jsem se ten den nedostal domů. Vzpomínám 
si, že mobil byl vybitý abych si zavolal o pomoc,  
já byl vybitý asi ještě víc než můj telefon... a to byla 
skutečně poslední kapka! 
Nastalo období, kdy jsem k rozumu přišel. 
Moje dosavadní činnost vyžadovala nejen vysoké 
fyzické nároky, ale také bylo a je vždy důležité zajistit 
systematickou evidenci nalezených zkamenělin, 
jejich preparaci která kolikrát trvá dlouho, 
fotografování když je třeba, uložení v depozitu a 
někdy i další věci s tím vším spojené. Do toho se 
ještě mísily ostatní koníčky, v poslední době hlavně 
kvantová fyzika a neustálé vzdělávání se, no dnes 
jen marně tápu, kde jsem vlastně na to všechno bral 
čas - po celých deset let! Dnes si tak nějak užívám 
,,plody“ mé práce, samozřejmě se pořád aktivně 
věnuji terénnímu výzkumu, ale už je to jiné, dělám 
vše tak, jak to cítím, hlavně aby mně to bavilo, přeci 
jen jsou to koníčky a o tom to je. V poslední době 
vyvíjím snahu podílet se na psaní vědeckých prací 
do odborných časopisů. Budou (a už se tak děje) 
postupně vycházet nejrůznější články, které rozšíří 
naše znalosti nejen o paleontologii Českého masivu. 
A s fakultou je spolupráce moc zajímavá, například 
jeden můj vzorek nalezeného, zatím neznámého 
400 milionů let starého rybovitého obratlovce,  
od Solopisk, v pražské pánvi, poputuje zanedlouho 
do Francouzského Grenoblu na urychlovač částic - 
Synchrotron. Ten skýtá možnost podívat se na vnitřní 
uspořádání kostí díky prosvícení objektu vyššími 
energiemi, než by poskytlo obyčejné CT. Vše bude 
zobrazeno v mnohem větších detailech a rozlišení. 
Pak bude možno říci na základě poznání vnitřní 
stavby kostí s jakými živočichy se pojí příbuznost 
daného tvora. Moc se na to těším. 

O mé počínání se v poslední době začali zajímat  
i média. Nemám moc rád popularitu, přesto se třeba 
objevil rozhovor se mnou v Boleslavském deníku  
a letos na jaře proběhlo natáčení pro Českou televizi 
a mohli jste mne tak vidět v pořadu Gejzír v jedné  
z reportáží.

Svou sbírku jsem nedávno věnoval do fakultního 
muzea (Chlupáčovo muzeum historie Země  
na Univerzitě Karlově) a nadále ji doplňuji o nově 
nalezené exempláře zkamenělin. Vidím v tom její 
nejsmysluplnější využití. Slouží nejen paleontologům, 
ale ve velké míře studentům, a to je prostě skvělé, 
není to jen ,,mrtvá“ hromada kamení, která by jinak 
ležela u mne doma v krabicích někde ve sklepě, nyní 
jde o materiál, který aktivně slouží všem. Konečně 
cítím, že jsem svému dosavadnímu počínání dal 
opravdový smysl a velice mne to hřeje u srdce. 
Měl jsem ohromnou radost, když pro mne koncem 
loňského roku uspořádali právě ve fakultním muzeu 
vernisáž s představením velké vitríny, kde jsou 
natrvalo vystavené vybrané exponáty z mé sbírky.  
A naprostým vyvrcholením a obrovským překvapením 
pro mne bylo, když mi byla na vernisáži udělena 
cena Radima Kettnera. Za všechna ta léta fyzické  
i psychické dřiny je to velké zadostiučinění a nesku-
tečně moc si toho vážím. A prostý fakt, že jsem 
laureátem této ceny mne dohnal i k slzám, asi hlavní 
důvod byl, že jí nemohu ukázat svému dědovi, který  
už nežije, všechny ty pocity a emoce se ve mně 
v jednu chvíli smísili, tak nějak jsem si všechno 
najednou vybavil, uvědomil a slzy se řinuly ven... bylo 
a je to krásné, i když trochu hořkosladké. 
 
Závěrem se ještě vrátím k těm deseti hektickým 
létům. Bylo to opravdu zvláštní období v mém 
životě a shrnul bych ho třeba slovy jako: úžasné, 
vyčerpávající, samotářské, nádherné, osvobozující, 
bylo to poznání sebe sama a světa kolem sebe 
skrze obory, které dávají odpovědi na otázky, které 
jdou takříkajíc nejvíce ,,na kořen věci“. Dnes mám 
pohled na svět zcela jiný, než jako ten malý kluk, co 
zasypával dědu svými všetečnými dotazy tenkrát ve 
Rtyni na zahradě u zkamenělých dřev. Dnes vidím 
paradoxně vše ještě mnohem a mnohem složitěji, 
svět který tu společně obýváme, to co vidíme,  
co vše jsme zjistili je jen pověstnou špičkou ledovce 
toho co ještě jak pevně věřím v budoucnu zjistíme. 
Vše, a to zdůrazňuji, opravdu vše je v přírodě  
až neskutečně složitě provázané, ať už jde o jevy  
v kosmickém měřítku, nebo na subatomární úrovni  
(menší než atom). Zatím se jen díváme do pomyslné 
mlhy ze které tu a tam občas vystoupí obraz v podobě 
úžasného objevu, ale neodvažuji se odhadovat, 
jak dlouho může trvat, než tou mlhou uvidíme  
na vzdálenost, tak abychom spatřili alespoň v obry-
sech jak to ,,všechno“ funguje, jak to spolu souvisí, 
jak příroda ,,myslí“, jaká je v tom logika a proč to 
tu všechno je, namísto ničeho. Osobně věřím, že  
na spoustu otázek možná nikdy nenaleznem odpověď, 
ale jsem si jistý tím, že prostá radost z objevování  
a touha po poznání, lidem tak vlastní, nás vždy 
požene kupředu, bez ohledu na to, jestli se někdy 
dočkáme odpovědí.        

M. Souček, říjen 2017

Zkamenělá ryba Paramblypterus rohani - nález ze Semil, stáří je necelých 300 mili-
onů let. Velikost ryby činí  25,5 cm.



Většinou všichni chodíme do Boleslavské nemocnice, 
která je pojmenována jako Klaudiánova nemocnice. 
Jak jsem se náhodně ptal, většina občanů neví, kdo 
byl Mikuláš Klaudián. Byl to lékař, lékárník, který žil 
v Mladé Boleslavi před 500 lety v počátku 16. století. 
Byl i členem městské samosprávy a měl v Boleslavi 
i tiskařskou dílnu. Znal a studoval medicínu, ale také 
přírodovědu přes tiskařské učení až po kartografii  
a v neposlední řadě i pro rozvoj českého duchovního 
myšlení a nejen v českém, ale i v evropském 
kontextu.
Kronikář Jiří Kazelius jej charakterizoval slovy „ vzácný 
muž a učený bez pochybností té obci velice platný“. 
V roce 2018 uplyne 500 let od vytištění alegorického 
jednolistu, jehož součástí je i první „mapové zobrazení 
Čech“. Právě Mikuláš Klaudián, který většinu svého 
života strávil v Mladé Boleslavi, mapu zde připravil. 
První výtisk mapy byl vytištěn v Norimberku roku 
1518, to je před 500 lety. Celý alegorický list 
se skládá z části mapové, alegorickohistorické, 
heraldickosprávní a náboženské a právní. Existuje 
domněnka, že mapa byla koncipována jako další 
pomůcka pro poutníky, kteří cestují do Říma. Nejen 
z toho důvodu je orientována v souladu s tehdejšími 
zvyklostmi: na jih znamená, že sever je na dolním 
okraji listu, východ pak vlevo. Jiná interpretace pak 
vychází z názoru, že tisk byl zamýšlen jako oslava 
českého právního řádu právě stvrzeného uzavřením 
tzv. Svatováclavské smlouvy.
Na toto významné výroční byla zpracována a vydána 
skupinou odborníků kniha, která mapuje život tohoto 
významného člověka, který žil v Mladá Boleslavi.

Václav Kuntoš
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náVAZnOST nA článeK MARTInA SOUčKA
Článek od pana Součka je velmi zajímavý a odborně 
na výši. Udivuje, jak soukromý badatel má takový 
přehled o paleontologii a jakých výsledků dosáhl 
především ve sbírkách, jak sám uvádí i v tom, kde 
jsou umístěny a jak se rozborují (např. na urychlovači 
částic Synchrotron ve Francii). Jistě naše čtenáře 
zaujme a pro náš časopis „Katusický zpravodaj“ 
bude přínosem. Neznáme program ve výzkumu pana 
Součka, ale protože jsme tak trochu patrioti a bude-
li to možné více se dozvěděti o lokalitách v okolí 
Katusic, i když to bude podobné z hlediska vědy o 
zkamenělinách, ale sami víme, co se našlo na Bezveli, 
co na Kováni a v Podkováni. Další lokalita je Hrádek 
u Sudoměře, Svilna u Skalska, Komošín u Březovic, 
Vrátenská hora, Hradiště u Březovic, Doubravice, 
Kokořínské údolí, Údolí pod Březovicemi, Velký 

Bezděz, Malý Bezděz a další (již zmiňované v našem 
zpravodaji v březnovém čísle 2014). 
Pan František Krajíček  získal ze skály na dvorku na 
Kováni při úpravách kde má chalupu velké vejce, které 
se rozpadlo (zkamenělé). Dále zbytek zkamenělých 
kostí, zkamenělé skořápky a velké kruhovité Armonity 
šnekovitého tvaru.
V Katusickém zpravodaji bylo napsáno mnoho 
pojednání o samotných Katusicích a jeho okolí, ale 
jsou některé oblasti, o kterých jsem se zmínil okrajově 
nebo zatím vůbec ne. Chtěl bych připomenout, 
že mám dostatek podkladů ve fotokronikách obce 
Katusice, kterých mám osm. Jsou to v podstatě velké 
pořadače, kde jsou podklady shromážděny včetně 
fotografií, různých pojednání a spisů.

Václav Kuntoš

MIKUláŠ KlAUDIán
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KATUSICKÝ gUláŠ
14. října 2017 byly Katusice svědkem mimořádné 
události. Na hřišti se konal druhý ročník Katusického 
guláše. Bezva, prima, senzační, super slyšíte ze 
všech stran kladné hodnocení této akce. Hasičům 
se opravdu povedla. Dali dohromady organizační 
tým spolehlivých lidí a to je základ. Pro soutěžící 
připravili super zázemí. Postavili stan, zajistili prima 
občerstvení, hladký průběh soutěže, pro děti skákací 
hrad a nakonec odměny pro všechny účastníky. 

Soutěžící se postarali o originální výzdobu svých 
kuchyňských koutů, doprovodný program, v průběhu 
dne nabízeli něco dobrého k zakousnutí a také, a to 
ne v malé míře, něco tekutého na zahřátí. Bylo to 
náročné, týmů bylo devět a ochutnejte od každého. 
Nakonec jsme si pochutnali na guláších, každý 
byl jiný, originál, komise to neměla lehké. Vítězem 
2. ročníku se stalo družstvo „Čudlaři“, právě jim se 
podařilo v těžké konkurenci svým gulášem nejvíce 
oslovit šestičlennou komisi. Po celý den na hřišti 
vládla úžasná atmosféra. Soutěžící věnovali mnoho 
času přípravě na soutěž, kostýmy i dekorace byly 
náročné na přípravu, ale námaha se vyplatila. Pro 
diváky uspořádali takovou šou, kterou Katusice 
dlouho nezažily.   

Kanibalové hrozili oštěpy, proto pokorně procházíme 
kolem, nechceme viset za nožičku, ani nehodláme 
dát prstík do sbírky sušených pochoutek.  

Družstvo Trnováci pod nápisem“ Doživotí v Trnové“ 
lákají v pruhovaném obleku na skleničku do jejich 
stánku plného myší a pavouků. Úsměv na tváři 
vyvolává zaseknutý sekáček v hlavě kuchtíků. 

Třetí stánek patří firmě HRKAČ Doubravice s.r.o. 
a zdobí ho nápis „Labužník ten nechce více, nežli 
guláš z Doubravice“. Není důvod tomu nevěřit, vždyť 
šéfkuchař je vzhledem i počínáním profesionál. 
Nabízené sladké pečivo domácí výroby jistě sklidí 
plusové body. Na dalším stánku čteme nápis 
„Vězni z Mírova“. Koukám, že toto téma je tu letos 
oblíbené. 
Stánek, co by vězeňská cela, vězeň s koulí na noze, 
dozorce s pouty a co je příjemné, na železnou pryčnu 
nemusíte ulehnout, ta je již obsazena výčepním 
zařízením, z kterého Vám natočí lahodný mok. Ale 
co to vidím, i malé batole dostalo vězeňský obleček. 
„Polňáci kabrňáci“ skoro sousedé z Polní ulice 
vaří pravý maďarský guláš. Výzdoba navozuje 
atmosféru země původu, klobásy, uzené maso 
obdivují kolemjdoucí, stejně jako šaramantní kuchaře 
s knírem. Nabízené ostré klobásky zajídám lahodným 
zákuskem. 

Řeknu Vám je to náročné, obejít všech devět 
stánků znamená neodolat lákavým nabídkám  
na řízný drink a něco na zakousnutí. Není divu,  
že veselí nabývá na intenzitě.    
Z druhé strany stanu přicházíme k Družstvu z Valovic 
„Valovičtí pytláci“. Hoši jsou šikovní, upytlačený kňour 

KUlTURní A SPOlečenSKé AKCe



- 8 -

nebyl žádný kňárek, jak možno usoudit podle zbylých 
spárků a škáry. Vyškvařené sádlo na chlebu, kterým 
hostí přítomné, chutná výborně. Na obdiv vystavují 
své pytlácké praktiky a náčiní

„Čudlaři“ to je název stánku katusických rybářů. 
Rozestavěli své nádobíčko, usedli do křesel a jako 
na rybách v klídku sledují kotlík. Můžete si u nich  
i zarybařit, jen s tím rozdílem, že chytíte botu nebo 
krávu.    

„Bratia v mikine“ je družstvo z bratrského Slovenska. 
Až tak daleko se roznesla sláva prvního ročníku 
Katusického guláše, že na druhý ročník přijeli 
účastníci ze zahraničí. To nás velice těší a rádi si 
s nimi připíjíme, je to síla, zajídáme klobásou. 

Poslední stánek „Morava“ nás vítá v tradičním 
kroji a sklenkou. Odmítnout se nedá (ještě, že je 
to poslední zastávka), slivovička chutná výborně 
a také ji zajídáme z náramně přichystaného stolu 
plného uzenin, sýrů, pečiva a ovoce. Kapitán 
mužstva navíc udělal velkou radost našim dětem, 
zapůjčil nám velký skákací hrad, takže bylo  
po celý den o ratolesti postaráno.   

Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli  
na zdárném průběhu této akce, hasičům a panu 
Václavu Hybšovi, že dětem zprovoznili skákací hrad 
a panu Karlu Vobořilovi za hlavní organizaci celé 
akce. Těšíme se na další ročník.  
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SeTKání JUbIlAnTů
5. října jsme v obřadní síni na obecním úřadě přivítali 
šest jubilantů z řad našich občanů, kteří oslavili své 
narozeniny ve třetím čtvrtletí tohoto roku. 

Nejprve naše oslavence přivítaly děti ze základní školy. 
Jejich milé vystoupení plné národních vlasteneckých 
básní a písní nám vhání slzy do očí. Hlavou nám 
proběhne vzpomínka na školní léta a na ty, kteří nám 
jako malým dětem tyto písničky zpívali. Děti sklidily 

velký potlesk a na závěr svého vystoupení předaly 
oslavencům malý dárek. Následovala gratulace 
od obecního úřadu a po té jsme přešli do zasedací 
místnosti obecního úřadu na občerstvení. 
Shlédli jsme krátkou prezentaci o akcích v naší obci 
za poslední rok a pak již živě debatujeme s našimi 
jubilanty. Jsme rádi, že můžeme touto formou 
zprostředkovat setkání vrstevníků, kteří si mají vždy 
co říct a rádi se po čase setkají. 

VánOční JARMARK  A ROZSVíCení STROMU 
Rok uběhl jako voda a my se zase scházíme v Katu-
sicích na náměstí. Je 3. prosince, první adventní nedě-
le a na náměstí se koná jarmark. Tato oblíbená akce 
má stále více příznivců. Jakpak by ne, vždyť nabízené 
zboží ve stáncích je opravdu nádherné. Prodávající 
jsou naši obyvatelé, nebo výrobci z nejbližšího 
okolí. Zboží na stáncích hovoří o jejich nesmírné 
šikovnosti. Několik druhů adventních věnců a svícnů, 
perníčky, šperky, háčkované zvonečky, medovina, 
krmítka pro ptáčky, mák, keramika, výrobky z pediku, 
křížaly, výrobky z látek, šátky, polštářky, taštičky, plno 
nejrůznějších adventních a vánočních ozdob. 

Na úvod dnešního setkání nám děti z mateřské školy 
zazpívaly a zarecitovaly a pak už se běžely zahřát 

čajem ke stánku Dámského klubu. Děvčata z klubu se 
ve stánku musela pěkně otáčet, zájemců o svařené 
víno a čaj bylo v dnešním mrazivém počasí opravdu 
hodně. K nápojům nabízely vánočky a domácí pečivo 

našich hospodyněk. Sešlo se ho asi deset druhů 
a bylo výborné. Již tradičně ve stánku s domácí 
zabíjačkou nás obsloužil Milan Červený a Mgr. 
Blanka Holoubková. Teplá jelita a jitrnice chutnaly 
výborně a mastnotu jste mohli spláchnout pivem  
u stánku hasičů. Hasiči po právu chvíli odpočívali,  
protože od rána chystali zázemí pro jarmark. Dva 
velké stany spojili pro prodejce, dva stany postavili 
pro občerstvení. Stany osvětlili a připravili všechny 
stoly. Vše postavili na silnici od kostela na suchou 
a rovnou plochu, vymysleli to moc dobře. Do parku 
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dali dva plechové sudy na pálení dřeva, aby se měli 
návštěvníci jarmarku kde ohřát. O dřevo na topení 
se postaral nejstarší hasič náš Venoušek Cinkl.  
Po jarmarku je čeká zase všechno uklidit. 
Odpoledne nám zpříjemnily děti ze základní školy, 
které hrály na flétny. Přesto, že prstíky je zábly,  
zvládly to na výbornou a v dobovém ustrojení jim  
to slušelo. 

V pět hodin jsem zazvonila na zvoneček a všechny 
přítomné svolala ke stromečku. Děti měly již 
připravené zvonečky a čekaly na pokyn k rozsvícení 
stromečku. Chvíli je zdržuji svým přáním k prožití 
poklidného adventu a zvu přítomné na adventní 
koncert 16.12. do našeho kostela. Konečně počítám 
do tří a děti rozezvučely zvonečky, v tom se rozsvítil 
vánoční stromeček a v očích dětí se zablesklo štěstí,  
že i letos se jim to podařilo a svým hlasitým zvoněním 
stromek rozsvítily. 

Jak procházím jarmarkem někteří návštěvníci mě  
zastavují a chválí náš jarmark. Těší mě to, že vyna-
ložená práce přinesla ovoce. A na tomto místě chci 
poděkovat všem, kteří se o zdar
této již tradiční akce zasloužili. Patří mezi ně 
hasiči, kteří připravili veškeré zázemí, zaměstnanci 
obecního úřadu, rodina Mgr. Blanky Holoubkové, 
dámy z dámského klubu za obsluhu návštěvníků  
a stánkařů, našim ženám za napečení dobrot, dětem  

z našich škol za vystoupení a v neposlední řadě 
všem prodejcům, nebýt jejich dobré vůle pochlubit 
se svými výrobky, nebylo by co nakupovat a veškerá 
snaha by vyšla na prázdno. Mám radost, že prodejců 
z řad našich obyvatel přibývá a že obohacují nabídku 
našeho jarmarku o zajímavé zboží.

Eva Ulmanová
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AlTán Ve SPIKAlíCH 
V měsíci srpnu se započalo s přípravou, pan Jakub 
Jíra, truhlář, vypracoval dle požadavku obyvatel 
Spikal návrh a rozpočet na dodávku dřevěné 
konstrukce. Spikaláci si ve volném čase vybetonovali 
patky, připravili terén, nakoupily krytinu, barvy  
a další potřebný materiál. V září započal pan Jíra 
altán budovat, má rozměry 10 m x 3,5 m, zastřešený, 
přičemž 6 m2 zabírá malý uzavřený prostor, jako 
sklad. Na jaře budou práce na altánu pokračovat 
včetně položení střešní krytiny. Altán bude sloužit 
obyvatelům Spikal jako zázemí při sportovních  
a společenských akcích. 

PřeCHODy PRO CHODCe
V měsíci září jsme dali firmou Jaznak obnovit tři  
přechody pro chodce na náměstí. 

OPRAVy PO VICHřICI
V pondělí 30. října za pomocí plošiny pokrývači 
opravili střechu na obecním úřadě, několik spadlých 
tašek a okno na kostele. 
Následovala oprava střechy na klubovně na hřišti.  

ÚKlID PůDy
V prvním listopadovém týdnu proběhl úklid půdních 
prostor v budově obecního úřadu. Za pomocí 
smontovaných venkovních plastových svodů skončil 
veškerý nepořádek přímo v kontejneru.   

OPRAVA VPUSTí A CHODníKů
V listopadu firma StOP opravila propadlou dešťovou 
vpusť v krajnici krajské komunikace v Mlado-
boleslavské ulici u č.p. 18, v chodníku v Polní ulici  
u č.p. 148, v Mšenské ul. u čp. 100 opravila pro-
padlý vjezd a naproti v chodníku nově osadila poklop 
kanalizace. 
Dále práce pokračovaly překládkou rozlámaných 
chodníků v Polní ulici a vybouráním dvou rozbitých 
vjezdů v Mšenské ulici. Hlavním důvodem oprav je 
zajištění bezpečné chůze a možnost odklízení sněhu 
v zimních měsících. 
Propadlých chodníků a rozbitých vjezdů je v obci 
mnoho. V příštích letech budeme v opravách 
pokračovat, některé úseky se budou řešit celkovou 
překládkou chodníků.

ROZŠíření STání PRO KOnTeJneRy 
V měsíci listopadu a prosinci firma pana Taclíka 
přebudovala stání na náměstí pro kontejnery na 
tříděný odpad. Stání bude otevřené, bude do něho 
vidět z komunikace a bude-li zde někdo odkládat to, 
co sem nepatří, bude dotyčný všem na očích a bude 
hned upozorněn, že například domovní odpad, pleny, 
pneumatiky, nebezpečný odpad, atd. sem nepatří.
Nyní budou kontejnery na jednom místě: dva  
na plast, dva na sklo, dva na papír a jeden na tetrapak. 
Všechny popelnice budou stejně velké a svážet je 
bude od ledna 2018 firma COMPAG.  

OPRAVy A ÚDRžbA V ObCI

InfORMACe PRO ObčAny

VICHřICe HeRwART 
Na celé území Česka udeřil v neděli 29.10.2017 
extrémně silný vítr, vyvracel stromy, strhával elektrická 
vedení, a komplikoval dopravu. Na svědomí má dva 
lidské životy. Vítr dosahoval rychlosti kolem 100 km/
hod.. 
Statisíce domácností bylo bez elektrického prou-
du. ČEZ vyhlásil v osmi krajích kalamitní stav. 
Meteorologové vyzývali lidi, aby raději vůbec 
nevycházeli ven.  
Měli jsme štěstí, bez elektrické energie jsme zůstali 
jen několik hodin. Zásluhu na tom mají zaměstnanci 
ČEZ, kteří nás nenechali na holičkách a hasiči. 
Naše výjezdová jednotka během neděle poskytovala 
technickou pomoc v šestnácti případech, převážně 
na odstranění spadlých stromů nebo vyproštění aut. 
Děkujeme našim „dobrákům“, kteří po celou neděli 
pracovali v extrémních podmínkách na odstranění 

překážek na našich silnicích, díky nim byly komuni-
kace v pondělí průjezdné.     
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TOUlAVí PSI
25. června byli u přehrady Sudoměř odchyceni 
dva psi, někdo je přivázal ke stromu, snad se 
domníval, že je majitel snáze najde. Byla neděle  
a paní místostarostka Mgr. Věra Štencová je přivezla  
na obecní úřad do kotce. Přes veškerou snahu najít 
majitele pomocí vývěsky, rozhlasového hlášení, 
pátrání v okolí a přes psí útulek se majitel ani  
po čtrnácti dnech nepřihlásil. Pejskové byli milí, 
pan Formánek se o ně pečlivě staral, ale nakonec 
jsme je museli odvést do útulku v Lysé nad Labem.  
Za umístění obec zaplatila 8.510,- Kč. 

DPH
Na základě rozhodnutí Finančního úřadu se obec 
Katusice od 1.10.2017 stala plátcem daně z přidané 
hodnoty. Na základě tohoto rozhodnutí jsme nuceni 
zvýšit ceny služeb a prodeje. 

nAbíDKA PRODeJe A SlUžeb 
ObeCníHO ÚřADU
Hrnek Katusice  73,-Kč
Brožura Katusice  73,-Kč
Malované mapy  37,-Kč
Mapa Kokořínsko  25,-Kč
Půjčení traktoru  121,-Kč
Půjčení žebříku na den  25,-Kč
Kniha Osobnosti mladoboleslavska  290,-Kč
Josef Brož, Dotýkání krásy  182,-Kč
Josef Brož, Krajinou Podbezdězí  49,-Kč
Josef Brož, Krajina básníkova zpěvu  25,-Kč
Josef Brož, Máchovské preludium  25,-Kč

Vážení spoluobčané,
Nabízíme Vám ke koupi básnické sbírky básníka 
pana Josefa Brože, najdete v nich mnoho básní vě-
novaných našemu okolí, doplněných krásnými kres-
bami a fotografiemi. Milovníkům kraje „Podbezdězí“ 
uděláte určitě radost milým dárkem.

VOlby PReZIDenTSKé
Volba prezidenta České republiky se uskuteční  
ve dnech: 
- pátek 12. ledna 2018   14,00 - 22,00 hodin  
- sobotu 13. ledna 2018   8,00 - 14,00 hodin.

Případné II.kolo volby prezidenta se bude konat:
- pátek 26. ledna 2018   14,00 - 22,00 hodin 
- sobotu 27. ledna 2018   8,00 - 14,00 hodin.
Právo volit má pouze státní občan České republiky, 
který dosáhl věku 18 let.

POPlATKy ZA ODPADy A PSy V ROCe 2018
V roce 2018 budou poplatky za odpady a psy  
ve stejné výši jako v letošním roce. Poplatky se 
začnou vybírat od 2. ledna 2018, známka z roku 
2017 platí do konce ledna 2018.
Poplatek za odpad činí -  500,-Kč/osobu.
Poplatek za psa činí - 1. pes 100,-Kč; 
2. pes 150,-Kč; 3. pes 200,-Kč.

VÝSleDKy - VOlby DO POSlAneCKé 
SněMOVny PARlAMenTU čR
Volby proběhly ve dnech 20.října – 21.října 2017  
ve volebním okrsku v Katusicích
Počet oprávněných voličů  630
Vydané obálky    356
Odevzdané obálky   356
Platné hlasy    354
Neplatné hlasy   2
Účast voličů    56,5%

Výsledky voleb:  počet hlasů
1.ANO 2011    145
2.KSČM    41
3.Česká pirátská strana  39
4.SPD Tomio Okamura  34
5.Starostové a nezávislí  29
6.ODS     22
7.ČSSD    16
8.KDU-ČSL    7
9.Strana zelených   6
10-11.Rozumní   5
10-11.TOP 09    5
12.Strana Práv Občanů  2
13-15.Strana svobodných občanů  1
13-15.Blok proti islamizaci  1
13-15.Realisté    1

PlánOVAné KUlTURní AKCe
16.12.2017 – sobota 16 hodin - Adventní zpívání, 
kostel Katusice

20.1.2018 – sobota Hasičský ples, sál kulturního 
domu

17.2.2018 – sobota 14 hodin - Dětské maškarní  
MŠ Katusice, sál KD
20 hodin - Maškarní ples MŠ Katusice, sál KD
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KATUSICKé DUŠIčKy

Píše se 2. listopad a je něco málo po čtvrté hodině. 
Všichni se nedůvěřivě koukáme na oblohu a dou-
fáme, že příjemné počasí vydrží. Kolem už je vše 
připravené, až na pár posledních detailů. Čerti 
si ladí kožichy, upír naposledy promíchává karty  
a u občerstvení se dodělává svařák. Padla tma  
a na to jsme čekali.

Tak nějak začal druhý ročník Katusických Dušiček. 
Jako vloni jsme po návsi rozmístili několik soutěží. 
Děti házely papírové koule do hořícího sudu, hrály 
s upírem v karty, hádaly poslepu předměty, hledaly 
korálky a věnovaly se dalším čarodějným aktivitám. 
K naší velké radosti vše proběhlo naprosto skvěle. 
Všichni pořadatelé byli báječní. Do svých rolí se 
dokonale vžili a bylo to na celkové atmosféře znát. 
Katusická náves se pomalu zaplňuje lidmi a všude je 
příjemně rušno. Děti pobíhají kolem, pořadatelé se 
snaží, rodiče se shánějí po svařáku. Ten je na rozdíl 
od loňska, kdy se kvůli počasí muselo improvizovat, 
připraven v dostatečném množství. 

Vzhledem k počtu pořadatelů jsme si mohli dovolit 
nasadit do akce i rusalky, víly a bludičky. Ty se volně 
potulovaly mezi dětmi a dotvářely kouzlo. Pomáhaly 
se soutěžemi, krotily darebná strašidla a rozdávaly 
radost s cukrovím. Oproti prvnímu ročníku byla 
lépe značena jednotlivá stanoviště, takže děti nic 
nevynechaly. Ač to chvíli nevypadalo, počasí vyšlo 
také skvěle. Pár drobných mráčků sice bylo vidět, ale 
díky úplňku bylo vše osvícené a bíle zářilo. Nepadla 

ani kapka, vítr nefoukal a bylo teplo. Za nás, za pořa-
datele, vše vyšlo na jedničku.  

Celá akce měla velmi dobré ohlasy a velký podíl  
na úspěchu má i katusická škola. Paní ředitelka 
Bajtlová s učitelským Dušičkové téma využila 
s nadšením a beze zbytku. Škola se dala považovat 
za zlatý hřeb. Hned po vstupu do prostor přízemní 
haly na nás dýchlo tajemno. Všude hořely svíčky 
ve skleničkách, které děti krásně pomalovaly. 
Škola byla potemnělá. Cestou po schodech nahoru 
nás vedly pouze plameny svíček. Plníme úkoly  
a dostáváme se postupně až na školní půdu. Její 
tmavé kouty, vůně starého dřeva a celková atmosféra 
místa jsou dokonalé. Tam také na děti čekal poslední 
úkol. Ještě jednou velké díky celému učitelskému 
sboru.
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Mezitím venku děti prohrávaly s upírem v kartách 
bonbóny, které si vysoutěžily, korálky se navlékaly, 
hádanky zodpovídaly a sladkosti, které na tuto akci 
nasbíraly v COOPu coby příspěvek od obyvatel, 
postupně ubývaly. Stejně tak rychle, jako párky 
v rohlíku a svařené víno. 

Závěrem mi dovolte poděkovat v první řadě všem 
pořadatelům, kteří ve svém volném čase po večerech 
vyráběli kostýmy a potřeby pro svá stanoviště, obci 
za přístup a podporu, škole za báječnou spolupráci  
a všem rodičům, kteří nás podpořili a přivedli děti.

Jana Horová
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MATeřSKá ŠKOlA

Čas plyne rychle, jako voda v potoce a tak rychle 
se děti adaptují v novém prostředí, když mají kolem 
sebe kamarády, kteří jim pomáhají rádi a s chutí sobě 
vlastní. Pomoc druhému mají naučenou od svých 
rodičů a využily ji při výrobě prvního společného 
domácího úkolu a vyrobily krásné kamarády Ferdy 
mravence a Krtečka. Výrobky byly papírové, látkové, 
dřevěné, modelínové i pečené, ale hlavně dělané 
s maminkou a s tatínkem.

Do dětské práce krásně zapadly hrané divadelní 
pohádky divadélkem „Koloběžka“ „O červené karkul-
ce“ a „O medvědech, co o podzimu nic nevědí.“ 
V kině děti inspiroval podvodní svět a sdělil jim mnoho 
nových a poučných informací o životě ve vodě.    

Nastává předvánoční čas a s ním spousta krásných 
úkolů. Výrobky a vystoupení na „Vánoční jarmark“ 
v Katusicích, vystoupení tanečního kroužku v domo-
vech seniorů, pečení štrůdlu a perníčků, výroba 
vánočních ozdůbek a všeho co k Vánocům patří. 
„Čertí den“ tyto práce odstartoval, Mikuláš je schválil 
a Anděl Páně na ně dohlíží.
Nad vaší celou rodinou bude „ Anděl Páně“ jistě držet 
ochrannou ruku, když si ve svých srdcích uchováte 
lásku nejen ke svým milým, ale i k těm, kdo lásku 
potřebují a nemají nikoho, kdo by je tímto vzácným 
darem obdaroval.
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ŠTěDRÝ VečeR                                                                                                                        
Miloš Kratochvíl

Až večer všem dětem zahoří od svíček                                                                            
ve šťastných očích tisíce hvězdiček,                                                                              
ozdoby zazáří jak zimní náledí                                                                                           
a zdálky tichounce zaznějí koledy,                                                                                  
vánoční stromeček se trochu ukloní,                                                                            
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní: 
Bim bim bam, bim bim bam,                        
Veselé Vánoce Vám!

Přejeme Vám všem klidný čas vánoční ve svém 
rodinném kruhu a zdraví celý nastávající nový rok 
2018.

Kolektiv Mateřské školy Katusice
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V nAŠí ŠKOle není nIKDy nUDA. 
To dokazuje i spousta akcí, pořadů, exkurzí a proje-
ktových dnů, které pro naše žáky pořádáme. 
Když chceme, aby někdo něco dělal, něco se učil, 
pracoval, musíme ho správně MOTIVOVAT. 
Proto do výuky častěji zařazujeme zážitkové učení 
propojené s praktickou stránkou života. 

A protože myslíme i na rodiče našich žáků, připravili 
jsme letošní podzim více akcí i pro ně.

Školní rok jsme zahájili v úterý 26.9. osvětou na 
DOPRAVNÍM ODPOLEDNI aneb RODIČE A DĚTI 
BEZPEČNĚ A SPOLU. Dopravní odpoledne mělo 
všem připomenout důležitost znalosti dopravních 
značek, správného chování v dopravě a správného 
vybavení pro naši bezpečnost. I přes špatné počasí 
jsme se sešli v hojném počtu a odpoledne věnovali 
procvičování našich znalostí a dovedností. 

V prvním říjnovém týdnu započal pěti-dílný seminář 
pro rodiče, prarodiče i budoucí rodiče BEZVA 
RODIČ.
Scházeli jsme se v naší škole a učili se naše děti 
vychovávat trochu jinak. Tak, aby obstály v dnešním 
rychlém světě s vědomím své hodnoty, aby dokázaly 
rozhodovat o svém životě, ale také aby byly 
zodpovědné za své činy. 
Děkujeme všem rodičům, kteří mají o své dítě 
zájem a přišli si poslechnout, co ještě můžou udělat 
pro zlepšení vztahu se svými dětmi, ale také sdělit 

ostatním problémy, které je při výchově potkaly  
a společně hledat cestu ke zlepšení.

Je dobře, že naším hlavním cílem je, aby naše děti 
byly sebevědomé, spokojené a v budoucnosti měly 
dobrou a zajímavou práci, ale rodiče by měli myslet 
také na sebe, protože pro naše děti bude nejlepší 
když my rodiče budeme spokojení, nebudeme  
ve stresu a dokážeme si určit priority našeho života.
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: 
chovatele psů našeho bývalého žáka Martina Laca, 
kterému také propůjčujeme několikrát do roka 
prostory školy, kde vede přednášky pro zájemce 
z řad chovatelů a budoucích chovatelů.
a Elišku Štencovou – s ukázkou dogdancingu.
DEN HUDBY v sobotu 14.10. jsme ve spolupráci s MŠ 
Katusice a obcí Sudoměř oslavili v sudoměřském 
kostele Narození panny Marie a zazněly zde tóny 
lovecké hudby v podání fléten a loveckých rohů – 
borlic a lesnic.
Na konci října jsme si užili SPANÍ VE ŠKOLE. 
Odpoledne probíhaly v parku soutěže s využitím 
přírodnin – koulení dýně, hod kukuřicí na cíl, sběr 

ZáKlADní ŠKOlA



kaštanů na rychlost….. večer jsme strávili v planetáriu, 
které za námi přijelo do školy a kde jsme sledovali 
pořady o moři a vesmíru.

O týden později pro nás rodiče a další občané 
Katusic připravili KATUSICKÉ DUŠIČKY, při kterých 
jsme s troškou strachu plnili úkoly na připravených 
stanovištích v parku a v naší strašidelné škole.
A protože máme velmi šikovné rodiče i děti, tvořili 
jsme 9.11. vánoční, ale i jiné dekorace na VÝTVARNÉ 
DÍLNĚ.

Naše flétnařky přispěly k úspěchu VÁNOČNÍHO 
JARMARKU, kdy zvukem svých fléten a melodií 
koled započaly adventní čas .

Ve středu 6.12. proběhla opravdu již tradiční 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, slovo tradiční zde má 
opodstatnění, protože pravidelně v naší škole probíhá 
již více než 25 let.
Děti potěšily svoje blízké výpravnou pohádkou 
MRAZÍK v muzikálovém zpracování. Vánoční čas byl 
naladěn zpěvem koled za doprovodu fléten a písní 
Prosinec od J. Uhlíře a Z. Svěráka.
Poté přišel Mikuláš s andělem a čerty, který dětem 
předal balíček sladkostí, na který nám přispěli 
sponzoři z řad rodičů a za to moc děkujeme.
V pátek 8.12. dostaly děti odměnu za velkou práci  
na přípravě besídky - zábavný program KLAUNIÁDA 
– plný smíchu, srandy a zábavy.
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SPOlečenSKá KROnIKA

SeZnAM JUbIlAnTů
leden 2018
75 let  Stanislava Bajtlová
82 let  Drahomíra Dlouhá
83 let  Václav Kuntoš
            Václav Vlk
88 let  Marie Vidnerová

Únor 2018
81 let   Anežka Jeníková

březen 2018
70 let  Jitka Čerychová    
83 let  Marie Zítová
84 let  Jaroslav Zíta
87 let  Václav Cinkl

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

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu 
jmenovaných.

Do konce roku nás ještě čeká: 
Vánoční koncert – 16.12. od 16 hodin v katusickém 
kostele – vystoupení fléten.
Vánoční mše – 17.12. od 9 hodin v kovaneckém 
kostele – vystoupení fléten.
Vánoční kytarový koncert – 21.12. od 9.30 a 10.30 
hodin ve škole.
Kam jste srdečně zváni.

V čase adventu v naší škole probíhá již po čtvrté 
SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY, zájemci 
o pomoc přinášejí pamlsky, granule, konzervy, 
hračky, deky a další věci, které mohou být v útulcích 
prospěšné. Chcete –li přispět můžete dary zanechat 
v místním COOPU nebo přinést do školy a položit je 
pod vánoční stromeček, za každý dárek si napíšete 
své jméno na hvězdičku, kterou zavěsíte na stromek. 
Čím více hvězdiček tím více dobra pro jiné.
Závěrem bych Vám všem chtěla poděkovat  
za pomoc a podporu a vyslovit jedno přání slovy 
písně PROSINEC……
Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších …

S pozdravem a přáním příjemně prožitých vánočních 
svátků, mnoho zdraví v roce 2018 za Základní školu 
Katusice
                                                                                                                                          
                                                                                                

Mgr. Helena Bajtlová
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Tento zpravodaj vydal Obecní úřad v Katusicích. 
Příští číslo vyjde v březnu 2018.
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

VyMAlUJ ObRáZeK

pokrývka na stůl

malířská deska

vrchní část místnosti

bicykl

čerpadlo

lyžařský výtah

rajská nebo koprová

naše největší ryba

malý dům


