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číslo - 4. prosinec 2018
KATUSICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení a milí čtenáři katusického zpravodaje. Rychlost, s jakou se letošní rok překulil do adventu, 
byla skoro neuvěřitelná. Možná za to mohl i nebývale teplý podzim, který nám znatelně prodloužil 
léto, a udržoval nás v pocitu, že zima je ještě daleko. Bohužel kalendář se ošálit nedá, a prosinec nám 
svým prvním sněhem připomněl, že zima nás opravdu nemine. 
Mám milou povinnost, vám za sebe, za obecní úřad a za zastupitelstvo obce, z celého srdce popřát 
krásné vánoční svátky, plné pohody a lásky a do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Doufám, že si nadcházející sváteční dny užijete se svými blízkými, v harmonii a lásce, a že vám i tento 
zpravodaj pomůže prožít příjemné chvilky.

Marie Flodrmanová

OSMIčKy V nAší hISTORII

československo je zemí osmiček. V historii buď 
přinesou velkou zkázu, nebo naději. Z numero-
logického hlediska je osmička nejmocnější ze 
všech čísel. Magických roků jsme za sto let zaži-
li hned několik 1918, 1938, 1948,1968,1988-1989. 
Toto jsou všechno milníky české historie.

PRVá OSMIčKA
Rok 1918 byl nejen ukončení první světové války, ale 
pro nás významné datum vznik Československé re-
publiky. V pondělí 28. 10. 1918 v poledne zástupci 
Českého státu vyhlašují „samostatnou Českosloven-
skou republiku“. Nejvíce se o to zasloužil Tomáš Ga-
rigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Dr. Edvard 
Beneš, Alois Mašín, Vavro Šrobár, František Soukup, 
Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a další přední českoslo-
venští spisovatelé, legionáři a krajané v USA.  
Útisk dvouhlavého orla Rakouska a Německa končí, 
staletá tužba se splnila. Národ český má skoro po 
400 letech samostatnost. Všude se konají spontán-
ní slavnosti. Poprvé z Prahy do Vídně a zpět přijíždí 
upravený vlak a na pražský hrad přijíždí nový vladař 
– prezident T. G. Masaryk, který má největší zásluhu 
o samostatnost Československé republiky. Český ja-
zyk se vrací na úřady, do škol, na dráhy, do divadel  

a všude jinde. Konají se slavnosti. V den výročí Po-
bělohorské bitvy jsou projevy, zpívá se hymna a pí-
seň „Hej Slované“. V každé malé vesničce se sázejí  
„lípy svobody“ i zde.

První československý prezident T. G. Masaryk
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Lide český, vzdoruj navěky svým nepřátelům a pa-
matuj slova velkého buditele Mistra Jana Husa. Prav-
dy hledej, pravdu slyš, pravdě se uč, pravdu miluj, 
pravdu prav, pravdu drž, pravdu braň až do smrti.
Musíme přiznat, že to co za první republiky fungovalo 
už v počátku, dostalo základy i z Rakouska-Uherska. 
Byl to především náš vyvinutý průmysl. Emil Ško-
da změnil Plzeň ve světovou metropoli strojírenské  
a zbrojní výroby. Tomáš Baťa vybudoval ve Zlíně 
obuvnický průmysl a na úrovni byl i oděvní průmysl. 
Byla zde řada světoznámých firem Koh-i-noor, Solo 
Sušice, Tonak, Alpa, pivovarnictví prezentované Plz-
ní a Českými Budějovicemi. Především však celé 
zemědělství, které zajišťovalo soběstačnost potra-
vin. Vyváželi jsme i 30% produkce cukru včetně naší 
speciality kostek, které byly patentovány pro naši re-
publiku. 

Na Katusicku byli pokrokoví zemědělci což dokazu-
jí vzorové zemědělské stavby, dobře řešené i tech-
nologicky.Miniatury zdejších statků jsou vystaveny  
ve skanzenu v Přerově nad Labem a v Zeměděl-
ském muzeu Kačině. Rozvinuta byla i mechanizace 
zemědělství. Pan Procházka vlastnil univerzální stroj 
na orbu a další práce samochodný pluh Excelsior ze 
Škodovky a u Goldbachů byla párnice. Jezdily sem 
parní oračky, které obsluhoval pan Benda z Katusic. 
Zemědělci vlastnili i traktory a další pokrokové stro-
je, jako například Kožíškovu plečku – světový unikát, 
nebo stroj na dělání povřísel. V Katusicích bylo na 
padesát řemeslníků a živnostníků. Pan Krouský, po-
krokový zemědělec, dělal na polích odrůdové pokusy 
a pokusy s umělými hnojivy. Pozitivní výsledky pak 
doporučoval zemědělcům. V obci, zahradách a na 
polích byl pořádek. V živočišné výrobě byla uplatňo-
vána kontrola užitkovosti vhodné křížení a chovala 
se mléčná plemena.
Naše první republika, která vznikla v roce 1918 měla 
před sebou první zkoušku, rozpínavost Němců, kte-
rých bylo v našem pohraničí 3232 tisíc. Vytvářeli tzv. 
třetí kolonu, o kterou se později Hitler opíral při ucho-
pení moci v Německu. Toto mu dopomohlo i k uza-
vření potupné Mnichovské dohody, kterou schválili  
i naši spojenci Francie a Anglie. Tím jsme ztratili sa-
mostatnost Československé republiky a stali jsme se 
protektorátem „ Čechy a Morava“. V tu dobu se od 

nás oddělilo Slovensko a založilo samostatných Slo-
venský stát.

DRUhá OSMIčKA
Přišel však rok 1938 kdy pod hrozbou skutečné  
a nezakryté německé agrese vrcholí v Českosloven-
sku přípravy na obranu státu. 21. 5. 1938 byli povolá-
ni vojáci v záloze na cvičení s novými zbraněmi. Dne 
22. 5. se konaly všeobecné volby, a i v Katusicích byl 
odevzdán 1 hlas pro Henlainovu stranu. Henlainova 
strana všude v Sudetech zvítězila a byla motorem 
Německého hnutí proti Československu. Ze strachu 
před terorem Henlainovců, byly ze Sudet posílá-
ny české děti do vnitrozemí. Do Katusic jich přijelo 
sedm. V tomto roce měli být velké oslavy dvaceti let 
České republiky a oslavy výročí narození Mistra Jana 
Husa. Dne 13. 9. 1938 ve 22 hodin vláda Českoslo-
venské republiky vyhlásila všeobecnou mobilizaci  
a v jedenácti okresech v pohraničí stanné právo.
Během jednoho dne jsme ztratili celé pohraničí. 
V Čechách byl nastolen přísný režim. Byly zavede-
ny potravinové lístky, lístky na cigarety, ošacení, boty  
a další spousta omezení, včetně pohybu českých ob-
čanů. 

Hlavním smyslem okupace Českých zemí, bylo při-
pravit jejich germanizaci po vítězné válce a jejich úpl-
né začlenění do Velkoněmecké říše. Všichni museli 
pracovat pro říši, pro její válečnou mašinérii a na ves-
nicích pro zabezpečení potravin. V továrnách, kde se 

Mobilizace Československé armády 1938
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vyráběly zbraně, pracovali většinou naši lidé. Někteří 
činnost sabotovali. Když byli odhaleni, byli zavíráni 
do koncentračních táborů a většinou popraveni.
V některých méně přístupných územích byly zaklá-
dány partyzánské skupiny. Na dlouhých šest let při-
šla nejstrašnější válka v dějinách lidstva. 
O druhé světové válce jsme se zmínili v Katusickém 
zpravodaji číslo 1/2015 - březnové vydání.

TřeTí OSMIčKA
Přišel rok 1948, zde se musím zmínit o Benešových 
dekretech a závěrech Postupimské dohody, která 
pojednává o válečném uspořádání Německa včetně 
odsunu Německých občanů z osvobozených zemí 
střední a východní Evropy. 

Poválečné roky byly ovlivněny rozdělením Evropy na 
východní a západní blok. Česká republika patřila do 
území, které politicky ovlivňoval Sovětský svaz. Také 
v Katusicích vyhrává v prvních volbách Komunistická 
strana a získává 2/5 hlasů. Poprvé se dostávají ko-
munisté do vlády a premiérem se stává jejich vůdce 
Klement Gottwald. V únoru 1948 se koná „Únorový 
puč“. Nekomunističtí poslanci podávají demisi. Got-
twald sestavuje novou vládu a komunisté přebírají 
moc. Za záhadných okolností 10. 3. 1948 umírá mi-
nistr zahraničí Jan Masaryk. Ze zdravotních důvodů 
2. 6. 1948 odstupuje prezident Edvard Beneš a 14. 6. 
1948 byl jmenován prezidentem Klement Gottwald.
V roce 1949 je zahájena první pětiletka. Cílem bylo 
odstranění nerovnoměrnosti rozložení výroby na 
území státu, snížení textilního průmyslu. V únoru 
1949 byl přijat zákon o JZD. Cílem bylo učinit ze svo-
bodných rolníků státní zaměstnance v rámci likvida-
ce selského stavu a zároveň je připravit o vlastnictví 
půdy. Kolektivizace narazila na odpor rolníků a stát 
na to reagoval represemi. Jen v Čechách bylo násil-
ně přesídleno 1229 selských rodin. V Katusicích bylo 
vystěhováno 7 rodin. 
Na příkaz Sovětského svazu jsme odmítli Marshallův 
plán na rekonstrukci poválečné Evropy. Po „vítězném 
únoru“ nastala temná doba Československých dějin. 
Začalo to politickými procesy.

čTVRTá OSMIčKA
Prezident Novotný v novoročním projevu označil rok 
1968 jako význačný. 
3. ledna byl zvolen Alexander Dubček prvním tajem-
níkem KSČ. Novým zákonem 20. června byla zruše-
na cenzura. Vše nasvědčovalo tomu, že se do Čech  

vrací demokracie. 20. srpen označujeme jako tragic-
ký den. Vojska Varšavské smlouvy překročila hranice 
ČSSR a 21. srpna obsazují republiku. Do Českoslo-
venska vtrhlo 6300 tanků a obrněných transportérů, 
2 000 děl, 550 bojových letounů a 250 transportních 
letounů. Při operaci „Dunaj“ bylo nasazeno 400 000 
vojáků a celkově včetně letecké podpory 600 000 vo-
jáků.

Klement Gottwald přehlíží jednotky SNB a Lidových milicí 28. února 1948

Nekomunističtí ministři podávají demisi

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968
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Dochází k obsazení rozhlasu a televize. Na nátlak 
Moskvy měl prezident jmenovat kolaborantskou pro-
tiokupační vládu. 
Moskevský protokol o uznání okupace byl zpracován 
26. srpna za účasti předních politiků, byla obnovena 
cenzura.
Následně nastupuje Husákovo vedení. 19.1.1969 
umíra Jan Palach, který se upálil na protest proti re-
zignaci národa vůči novým pořádkům. Jeho pohřeb 
se stal jedním z posledních celonárodních projevů 
vzdoru proti nastupující normalizaci.
I v Katusicích proběhly schůze na podporu obrodné-
ho procesu a objevily se nápisy a hesla.

PáTá OSMIčKA
Poslední z osmiček byla v letech 1988-1989. Nastává 
další uvolnění poměrů. Výsledkem byl konečný střet, 
z nějž vzešla vítězně Havlova „Pravda a láska vítězí“ 
a otevřela se cesta k další dekádě připomínající zlatá 
šedesátá léta.

21.8.1988 byla na Václavském náměstí demonstrace 
k 20. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Demon-
strace byla rozehnána jednotkami veřejné bezpeč-
nosti. Další upomínkové 20. výročí sebeupálení Jana 
Palacha se konalo 15.1.1989, kdy studenti zorgani-
zovali shromáždění na Václavském náměstí. Tato 
iniciativa byla brutálně potlačena policií s použitím 
vodních děl, psů a obušků.

V červnu 1989 byla přečtena v rozhlase „ Svobodné 
Evropy“ petice, kterou sepsali členové disentu v čele 
s Václavem Havlem a zaobírala se rozborem součas-
né situace. Vedoucí představitelé KSČ byly značně 
nervózní a Miloš Jakeš při návštěvě Západočeského 
kraje přednesl několik frází a vyjádřil obavu, že ko-
munisté zůstanou jako „kůl v plotě“. Z iniciativy něko-
lika občanů byl napsán dopis Gustávu Husákovi, aby 
odstoupil ze své funkce.

17. listopadu proběhlo na Albertově shromáždění 
studentů na počest 50. výročí protinacistické demon-
strace během pohřbu studenta Jana Opletala. Nastá-
vá sametová revoluce.

Toto vše působilo na naše vedení a po odstoupení 
prezidenta Gustáva Husáka byl zvolen 29. prosince 
1989 ve Vladislavském sále prezidentem Česko-
slovenska Václav Havel. Pomohla k tomu i situace 
v Polsku, Maďarsku a NDR, kde se zhroutily komu-
nistické režimy. 
V příštím čísle, které vyjde na jaře 2019, se dozvíte, 
které podniky vznikly na Katusicku po roce 1989.

Václav Kuntoš

Václav Havel s odcházejícím komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem

Marta Kubišová zpívá na Václavském náměstí během manifestace 
ke Dni lidských práv 10. 12. 1989

Příslušníci SNB 21. srpna 1988, v den dvacátého výročí sovětské okupace Česko-
slovenska, odvlékají z Václavského náměstí protestujícího maldíka

Revoluční dění v listopadu 1989
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V roce 1938 provedena byla přestavba budovy Obecní 
hospodářské záložny v Katusicích. S prací začalo se 
1. dubna a pracovalo se tu až téměř do konce srpna. 
Úřadovny z I. poschodí přemístěny do přízemí, kde 
též zřízena zasedací síň. V I. poschodí jsou byty pro 
ředitele a pokladníka záložny. Přestavba tato vyžáda-
la si nákladu přes půl milionu K. a prováděl ji stavitel 
Ladislav Picek z Mladé Boleslavě. V době přestavby 
úřadovala Obecní hospodářská záložna v úřadovně 
obecního úřadu v obecním domě. Starostou zálož-
ny byl Karel Vaněk z Katusic, místostarostou Jindřich 
Novák z Katusic, ředitelem Josef Košek.

Dne 1. května pořádal místní dobrovolný sbor hasi-
čů poplachové cvičení CPO za účasti okolních sbo-
rů hasičských. Za pěkné účasti občanstva předvedl 
ukázky protiletecké obrany.

29. května konaly se volby do obecního zastupitel-
stva, když snaha o společnou jednotnou kandidátní 
listinu stranou komunistickou a sociálně demokratic-
kou odmítnuta.
K volbě podány 2 kandidátní listiny:
1. společná kandidátní listina občanů katusických
2. kandidátní listina demokratického souručenství
Odevzdáno bylo 340 hlasů. Platných bylo 337 hlasů. 
Tři obálky byly prázdné.
Dne 27. června konala se ustavující schůze obecní-
ho zastupitelstva a starostou zvolen Jindřich Novák.
I.náměstkem Josef Vetešník, do obecní rady: Ant. 
Najman, Josef Vaněk a Josef Burdil.

Jedinou radostnou událostí v r. 1938 byl X. slet vše-
sokolský v Praze, kterým Sokolstvo oslavilo 20ti leté 
trvání naší republiky. Slet byl významnou událostí ne-
jen pro Sokolstvo, ale pro všechno Slovanstvo i náš 
národ a stát. Ač příprava na slet byla rušena květno-
vými událostmi, Sokolstvo slet provedlo s velkolepým 
zdarem. Sláva jména sokolského i našeho národa le-
těla světem.
Místní sokolská jednota zúčastnila se sletu v hojném 
počtu svého členstva, jemuž nádherné obrazy sleto-
vé i jásající Praha nikdy nevymizí z paměti!

Z OBeCní KROnIKy - ROK 1938

OSlAVA 100. VÝROčí ZAlOžení čeSKOSlOVenSKé RePUBlIKy

V neděli 7. října 2018 se konala oslava stého výro-
čí Československé republiky. Byla spojena se slav-
nostní kolaudací zrekonstruované budovy obecního 
úřadu. 

O půl třetí jsme se všichni sešli před touto budo-
vou, abychom zhodnotili, jak jí nový kabát sluší. 
Podle mého se rekonstrukce opravdu povedla a na 

návsi nám vznikla krásná dominanta. Paní starost-
ka Eva Ulmanová ve svém proslovu zmínila historii 
budovy a přiblížila průběh této rekonstrukce. Na zá-
věr všem, kteří se na této akci podíleli, poděkova-
la. Následovalo slavnostní přestřižení pásky, předá-
ní upomínkových darů hostům a přípitek s přáním, 
aby nám tato budova ještě dlouho a dobře sloužila. 
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K této slavnostní příležitosti paní Renata Sabo-
vá zhotovila nádherné perníčky ve tvaru budo-
vy, které jsme si mohli na památku odnést domů. 
Pak jsme se pomalu seřadili do průvodu a vyrazili, 
v čele s panem Cinklem, pomalým krokem ke koste-
lu. Zde poutavě promluvil pan PhDr. Jaromír Jermář, 
a připomenul, jak naše republika vznikala, a jak stras-
tiplná cesta to byla. Poté zástupci hasičů a myslivců 
položili věnec u pomníku padlých v první světové vál-
ce. Jejich památku jsme uctili minutou ticha.

 

Průvod následoval pana Cinkla s vlajkou v ruce, ko-
lem parku k místu, kde jsme společnými silami za-
sadili památnou lípu. Ruku k dílu s radostí přiložily 
i děti. Pak už průvod zamířil do Kulturního domu,  

kde na nás všechny čekal připravený program.  
Programem nás provázela paní místostarostka 
Mgr. Věra Štencová. Nejprve vystoupily děti z ma-
teřské školy s pásmem písniček a tanečků pod 
vedením paní Vladimíry Paulusové. Jako vždy 
jim to šlo moc hezky, a mnohé maminky a babič-
ky potají utíraly slzy dojetí. Pak vystoupil pěvecký 

 

sbor Carillon z Bělé pod Bezdězem, pod vedením 
Mgr. Marcely Nigrínové, se svým pásmem o Karlu 
Hašlerovi. Známé i méně známé Hašlerovy písnič-
ky prokládaly zajímavým povídáním z jeho života.  

Slavnostní přestřižení pásky.

Před kostelem pan Jaromír Jermář vzpomenul na legionáře, oběti první světové 
války a nelehký vznik první republiky

Pomocníků bylo tolik, že bychom bez problémů zvládlli vysadit celou lipovou alej.

A komu jinému svěřit čelo průvodu, než panovi Václavovi Cinklovi? S ním jsme měli 
jistotu, že neztratíme směr a dorazíme v pořádku k cíli.

Úžasné děti z mateřské školy. Jejich vystoupení vždy chytne za srdce.

Pěvecký sbor Carillon z Bělé pod Bezdězem potěšil všechny, kteří mají rádi pís-
ničky Karla Hašlera. Poutavé vyprávění nám přiblížilo autorův život a jeho trnitou 
cestu ke slávě.



Základní škola nás všechny překvapila tanečním 
ztvárněním Smetanovy Vltavy. Jejich vystoupení nám 
všem vzalo dech a vysloužilo si právem velké ova-
ce.

Tato oslava byla i příležitostí k rozloučení se s paní sta-
rostkou Evou Ulmanovou, která letos již do zastupitel-
stva obce nekandidovala. Za všechny se s ní rozloučili 
hasiči, kteří jí poděkovali za dlouholetou práci pro obec,  

kterou vždy dělala nad rámec svých povinností. 
Program zakončila Tonička Červená, která nádherně 
zahrála na housličky národní hymnu.

Marie Flodrmanová

Stručně řečeno: pestrá, přátelská, pohodová. Auto-
mobiloví nadšenci z Valovic zažili se svými veterány 
v letošním roce celou řadu zajímavých akcí a někteří 
si dokonce vychutnali slávu na stupních vítězů.

Začalo to již v prvních jarních dnech tzv. odemknu-
tím silnic, kdy jsme s našimi plechovými „zázraky“  
a nezbytným obrovským klíčem křížem krážem pro-
jeli Kokořínské údolí. A už v květnu jsme vyrazili na 
Rallye Terezín 2018 do Litoměřic. Bylo neuvěřitelné 
horko, asi 120 aut na startu a poněkud váznoucí orga-
nizace, ale v našem týmu stále dobrá nálada. V červ-
nu jsme prověřovali schopnosti na mělnické jubilejní 
rallye, která přinesla úspěch Radomíru Vlkovi a Janu  

Mulačovi. A stihli jsme ještě třídenní náročnou soutěž 
Oldtimer Bohemia Rallye. Ta byla pro naše posádky 
opět zdařilá. Na čelních místech se v celkové i v díl-
čích kategoriích a v jednotlivých dnech umístili Jan 
Mulač, Václav Postelt, Luboš Vlk, Radomír Vlk, Petr 
Procházka, Jana Procházková, Martin Volák, Pavel 
Svoboda…prostě úspěch.
Na začátku července se 10 našich „natěšených vo-
zidel“ vypravilo na třídenní výlet na Berounsko. Byl 
to nezapomenutelný zážitek díky celé řadě událostí, 
kdy jsme navštívili např. Chrustenickou šachtu nebo 
sklárnu v Nenačovicích. Uspořádali jsme jízdu zruč-
nosti, při níž za volant usedly ženy, které se dosud 
soutěží zúčastňovaly pouze jako spolujezdkyně, 
v roli řidiček však všechny náročné disciplíny zvládly 
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JAKá BylA SeZónA 2018 KlUBU VAlOCARS?

To, že máme v Katusicích šikovné děti, všichni víme. Svým vystoupením to žáci 
základní školy jen potvrdili.

Loučení není nikdy lehké. S dobrou starostkou zvlášť. Pro mnohé z  nás to byla 
opravdu dojemná chvíle.
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bravurně. A večer jsme společně poseděli u ohýnku 
s vyprávěním nejnovějších i dávno zapomenutých 
příhod. Mimořádně vzrušující zážitek se odehrál 
v Otvovicích, kde nás uprostřed oběda přišla neče-
kaně pozdravit Lucie Bílá…… 

Posádky si zkusily své dovednosti i na dalších soutě-
žích, jako byly např. Škoda Classic v Mladé Bolesla-
vi, Veteránem za krtečkem v Jizerských horách nebo 
Pražská noblesa.

Na konci prázdnin se náš klub prezentoval uspořá-
dáním již 6. ročníku závodu Valotour. Na startu se 
sešlo 41 automobilů a 3 motocykly. Absolvovali jsme 
více než 100 kilometrovou jízdu Mladoboleslavskem, 
prověřili svoje schopnosti v několika soutěžních dis-
ciplínách a na závěr se zaslouženě občerstvili na 
„základně“ klubu ve Valovicích. V závodě obsadily  

1. a 2. místo posádky z našeho klubu: Iva a Jan Mu-
lačovi   a Pavel a Pavla Svobodovi. Organizace závo-
du neměla chybu, se soutěžemi v Katusicicích nám 
např. pomáhali členové místního Sboru dobrovol-
ných hasičů. Díky sponzorským darům jsme udrželi 
vysoce nastavenou úroveň a i v nečekaně chladném 
počasí vládla dobrá nálada a motoristické nadšení.

Ale to už se přehouplo léto do podzimu a my jsme si 
vybrali jednu nádhernou, prosluněnou sobotu k po-
slední společné výpravě v tomto roce. V ten den vy-
jely téměř všechny vozy našeho klubu a po opravdu 
spanilé jízdě vedoucí do Jizerských hor a čítající více 
než 250 kilometrů jsme pomyslně uzamkli silnice.  

Byl to krásný motoristický rok, který se vydařil nejen 
díky úsilí členů klubu Valocars, ale i díky dalším příz-
nivcům, kteří nám drželi palce. A teď přes zimu občas 
„jukneme“ na webové stránky Valocars.cz, abychom 
si jednotlivé zážitky připomenuli…… 
Podívejte se s námi.

Radomír Vlk, předseda klubu
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SDH Katusice a Obecní úřad uspořádali v sobotu 13. 
října již třetí ročník soutěže ve vaření kotlíkového gu-
láše. Své síly přišlo poměřit 11 soutěžních družstev, 
která měla za úkol uvařit ten nejlepší a nejchutnější 
guláš během čtyř hodin a ještě být u toho co nejzá-
bavnější. To se družstvům opravdu podařilo. 

Soutěžící si museli sami naštípat dříví, rozdělat oheň 
a hned po krájení cibule, masa či další zeleniny se 
mohli pustit do vaření. Základem pro každý guláš je 
samozřejmě cibule, ale co který tým přidával za další 
ingredience, aby právě ten jejich guláš okouzlil poro-
tu, je tajemstvím. Některá družstva jsou pravidelný-
mi účastníky a vždy přijdou s novým nápadem. Jako 
předešlé roky si připravili originální výzdobu stánků 
společně s doprovodným programem.

Letos se účastnili týmy: Vodáci, JZD Katusice, Fu-
nebráci, Klauni, Lufťáci, Kuchaři, Slávisti, Skoti, Re-
prezentace, Sudoměřáci.
Stylově se připravil tým JZD Katusice, nechybělo ze-
mědělské nářadí, stylové oblečení, vlajky se srpem  
a kladivem a živé drůbež.

Hodnocení nebylo pro porotu vůbec jednoduché. Na-
konec porota vyhodnotila 8 týmů na čtvrtém místě  
a zbylá družstva se umístila v tomto pořadí: 

1. místo JZD Katusice
2. místo Kuchaři
3. místo Funebráci

Soutěž se vydařila a všichni se již těší na další roč-
ník. 

Jana Čubanová

KATUSICKÝ gUláš
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V podvečer 31. listopadu 2018 se konal již třetí ročník 
„katusických dušiček“. Na rozdíl od prvních dvou let 
nám počasí více než přálo. Babí léto prostoupilo svou 
atmosférou a teplem celou akci a my si tak mohli do-
volit více vymýšlet. Například hastrmana ponořeného 
ve vodě, který se stal nejoblíbenější postavou a nej-
větší atrakcí. 

Vše začalo, jako každý rok úderem půl sedmé. Ka-
tusická náves se pomalu nořila do tmy a oranžové 
světlo lamp spolu s ohni a loučemi svítilo na cestu  
dětem i dospělým. I přesto, že děti většinu her a stra-
šidel znaly již z minulých ročníků, oči jim jen zářily. 

Oproti loňskému roku jsme doplnili další soutěže, jiné 
jsme pak obměnili. Cíl byl jasný. Pobavit děti a užít si 
hezkého podzimního večera. Podařilo se. Vedle čer-
tů a bludiček tak na děti čekal hejkal s nádherným 
kloboukem z trávy, téměř dvou a půlmetrová bílá 
paní, již zmíněný vodník, mrtvá nevěsta, která děsila 
i dospělé a mnoho dalších. Dětem trvalo kolem hodi-
ny vše projít, zahrát si na bubny, navléknout korálky, 
strefit se do hořících sudů nebo třeba projít pavuči-
nou u čarodějnice a získat tak sladkosti. Zhruba za 
dvě hodiny bylo po všem a my zůstali na návsi sami. 
Sami, ale spokojeni.

Co dodat závěrem. Ohně hořely, pohádkové bytos-
ti strašily, děti soutěžily, svařák a grog hřály. Zbývá 
už jen velký dík všem, co se podíleli a přispěli svojí 
snahou, tedy všem pořadatelům, obci Katusice, hasi-
čům, katusické škole a ostatním. Budeme rádi, když 
se zase příští rok sejdeme na této akci. Děkujeme

Jana Horová

KATUSICKé DUšIčKy
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VánOční JARMARK A ROZSVíCení STROMU

Advent, spojený s blížícími se vánočními svátky  
a se zapalováním svíček na adventním věnci, pochází 
z latinského slova „adventus“, což znamená „příchod“. 
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, 
duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dob-
ročinnosti. My jsme první adventní neděli oslavili již 
tradičně jarmarkem a rozsvícením Vánočního stromu.  
Jako zázrakem zasněžená sobota nám dávala na-
ději, že po dlouhé době si tuto akci užijeme v duchu 
ladovských vánoc. Bohužel, v neděli 2. prosince,  

začaly bílou, zachumlanou krajinu, zalévat proudy 
deště. Ani odpoledne se počasí neumoudřilo, a tak 
byli všichni vděčni za zázemí, které nám připravili 
naši hasiči. Dva velké, spojené stany nám skýtaly 
dostatek suchého místa. Letos poprvé, nezahájily 
děti z mateřské školy jarmark pod stromečkem, jak 
bylo zvykem, ale pod plachtou stanu. V půl čtvrté, 
hned po přivítání paní starostkou Věrou Štencovou, 
se rozlehly jejich hlásky, zpívající hezké koledy. Když 
jsme si vyslechli radu, abychom schovali uši, nos 

 
 i bradu a schroustali housku, rozběhly se děti zpátky 
k rodičům, a společně s nimi si šli prohlédnout vy-
stavené zboží ve stáncích. A že se bylo letos na co 
dívat a z čeho si vybírat. Nádherné adventní věnce, 
svícny, perníčky, korálkové ozdoby, dekorační před-

měty, medovina, vaječný likér, jmelí a mnoho další-
ho. Nechyběl ani stánek mateřské školy, kde jste si 
mohli, již tradičně, vybírat ze spousty nádherných 
výrobků, které pomáhaly vyrobit naši nejmenší. Zá-
kladní škola nezůstala pozadu. Letos prodávali ad-
ventní kalendáře, a výtěžek věnovali na psí útulek. 

Když dozpívaly děti z mateřské školy, pomalu se 
na své vystoupení chystala děvčata ze základní 
školy. Na své flétničky nám zahrála krásné koledy  
a tím všechny dostala do té správné vánoční nálady. 
I jejich vystoupení bylo oceněno velkým potleskem. 
Potom se už musel o zábavu postarat každý sám.  
To ale nebyl vůbec žádný problém. Lidé postávali 
v družném hovoru, prohlíželi si a nakupovali zboží, 
a když je začali zábst ruce či nohy, zašli si ke stánku 
dámského klubu, kde se mohli zahřát svařeným ví-
nem nebo čajem a ochutnat výborné pečivo našich 
žen. Ten, kdo není na sladké, také nepřišel zkrátka. 
Hned u vedlejšího stánku se naši hasiči postarali  
o opékání jitrniček a jelítek a nechyběla ani tlačenka. 
Všichni se i přes nepřízeň počasí dobře bavili,  
a skoro si nevšimli, že už je čas na rozsvícení stro-
mu. Odvážné děti i přes déšť vyběhly ven a zvo-
nily a zvonily, dokud se strom nerozsvítil. Za své 
odhodlání byly odměněny perníčky a čokoládou. 
Pak už všichni pospíchali domů, ohřát se a usušit. 
Nezbývá než doufat, že jsme si bahna uži-
li teď, a Vánoce budou nádherně zasněžené. 
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na akci 
podíleli, ať už přípravou, zbožím, pečivem nebo jak-
koli jinak. Díky jejich ochotě jsme se mohli všichni 
společně sejít a zpříjemnit si čekání na Vánoce.

Marie Flodrmanová
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První tři měsíce školního roku 2018/19 jsou za námi 
a my jsme toho během nich prožili opravdu mnoho. 
Děti se seznámily s novými kamarády a učily se dodr-
žovat pravidla pěkného chování vůči sobě. Z podzim-
ních dnů mají spoustu krásných zážitků. Pozorování 
přírody při pobytu v lese, legraci při pouštění draků, 

spoustu zábavy při divadelních představeních. Ce-
lým obdobím nás v duhové a kytičkové třídě hravě  
a vesele provázel Ferda mravenec se svými kama-
rády. Také proto mu nakonec děti společně s rodiči 

vyrobili domečky z přírodnin. Sešlo se jich krásných 
32 kusů, jeden hezčí a originálnější než druhý, takže 
měl Ferda z čeho vybírat. Nakonec se rozhodl, že 
bude bydlet každý den v jiném, protože se mu všech-
ny moc líbily. Ve třídě sluníček zase děti poznávají 
svět s kamarádem Krtečkem a se svými rodiči mu pro 
radost vyrobily krásné a veselé podzimní draky.

Listopad je pro nás příjemným obdobím příprav  
na advent a jarmark s rozsvícením vánočního stro-
mu. Při výrobě ozdob, dárků a přáníček procvičujeme 
jemnou motoriku, šikovnost a trpělivost. Při nacvičo-
vání vystoupení se učíme spoustu krásných písní, 
koled či básniček a v neposlední řadě hlavně proží-
vat radost ze zpěvu a pohybu.
Také prosinec pro nás bude jistě příjemným obdobím 
krásných prožitků. Čeká nás adventní období plné 
vánočních tradic se sv. Barborou, sv. Mikulášem, sv. 
Lucií, čertíky a anděly. Vyzdobíme si svůj vánoční 
stromeček, upečeme dobroty, ale hlavně se budeme 
snažit být na sebe ještě hodnější a učit se myslet na 
to, jak udělat radost druhým. Tu jistě udělají děti z na-
šeho tanečního kroužku, kteří se svým vystoupením 
potěší a zahřejí mnohá srdce při vánočních akcích, 
dědečky a babičky v různých zařízeních. Nacvičují 
pilně a hlavně s radostí.
Přejeme radost a úsměv na tváři i Vám všem nejen 
v období adventu, ale celý nadcházející rok 2019.

Kolektiv Mateřské školy Katusice

MATeřSKá šKOlA
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Letošní školní rok byl od svého počátku zaměřen na 
100. výročí vzniku naší republiky. 
V úvodu školního roku začali naši žáci nacvičovat 
v tanečním ztvárnění Vltavu od Bedřicha Smetany, 
která je druhou symfonickou básní z cyklu Má vlast 
a popisuje tok nejdelší české řeky. Skladba Vltava 
vznikla roku 1874. 

Sám Smetana o Vltavě řekl: 
Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou 
praménků, Teplá a Studená Vltava, spojení obou po-
tůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po 
lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; 
při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vy-
pínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny, Vltava víří 
v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále 
ku Praze, Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce 
v majestátném toku svém v Labi. 

Předvedení naší Vltavy jste mohli shlédnout na osla-
vách 100. výročí vzniku republiky, které pořádala naše 
obec, ale také naše děti potěšily seniory v DD Cetno, 
schůzi Baráčníků v Bukovně a i nadále se chystáme 
po celý rok Vltavou těšit naše spoluobčany. 

Dále se všichni žáci po celý rok budou zapojovat svý-
mi příspěvky do celoročního projektu umístěném na 
chodbách školy: 100 let republiky a to ať obrázky, 
novými poznatky, skutečnostmi, které zjistily v rodině 
atd. 
Ale i naše největší událost Mikulášská besídka ve 
čtvrtek 6. 12. od 17 hodin – byla zaměřena na stoleté 
výročí – pod názvem: lidé a česká hudba uplynu-
lého století. 
Protože sledujeme, že naše doba je čím dál tím více 
uspěchanější  a mnohokrát  nemáme čas se zamys-
let nad důležitými věcmi, nebo se jen zastavit a užít 
si okamžik se svými blízkými, zapojíme v tomto roce 
již tradiční, ale i nové projekty, kterým se chceme vě-
novat a naučit děti jak důležité je dívat se okolo sebe 
a všímat si i potřeb druhých.

Již tradičním projektem je: Sbírka pro psí útulek 
v lysé nad labem, která probíhá ve škole v advent-
ním čase a to od 1. 12. do 20. 12..

Zš KATUSICe
POMáhá OPUšTĚnÝM PeJSKŮM

Komu sbírka poputuje? Cílem je přispět na útulek 
pro opuštěná zvířata v nouzi. 

Jaké dárky můžete přinést? Psí granule, konzervy, 
kapsičky, pamlsky, piškoty, staré deky, psí hračky…

Kam nosit příspěvky? Dárky pro zvířátka můžete 
nosit do školy.

Novým projektem, do kterého se chceme zapojit je: - 
mající za cíl plnit přání lidem žijícím v domovech pro 
seniory. My bychom tento projekt chtěli rozšířit i na 
seniory v našem okolí a pokud by tedy někdo z Vás, 
milí senioři, měl přání, které by naše školní děti byly 
schopné splnit, nebojte se nám ho přijít říci.

S pozdravem a přáním příjemně prožitých vánočních 
svátků, 
mnoho zdraví v roce 2019 přeje kolektiv Základní 
školy.

Mgr. Helena Bajtlová

ZáKlADní šKOlA



VíTání OBčánKŮ
V sobotu 17. 11. 2018 jsme v obřadní síni Obecního 
úřadu v Katusicích přivítali za přítomnosti rodičů, 
sourozenců, prarodičů a ostatních příbuzných děti 
narozené do konce července roku 2018.

3/2018 Antonín Hájek
4/2018 Josef Šipovský
7/2018 Matěj Novák
7/2018 Filip Ramach
7/2018 Eliáš Prášek

SeTKání JUBIlAnTŮ
Další setkání jubilantů se konalo v prostorách obec-
ního úřadu 13. 12. 2018, tentokrát se sešli oslavenci 
narozeni v třetím a čtvrtém čtvrtletí. Paní místosta-
rostka svým projevem popřála oslavencům hodně 
zdraví do dalších let. Jubilanty potěšily v obřadní síni 
flétnistky z místní základní školy svým vystoupením 

 
 

a obdarovaly je ručně vyrobeným andělíčkem. Všich-
ni jsme se společně přemístili do zasedací místnosti, 
kde bylo připraveno malé občerstvení. Společně jsme 
si prohlédli prezentaci a alba s fotografiemi z obec-
ních akcí, u nichž jsme si zavzpomínali, popovídali  
a naladili se na čas vánoční.

Jana Čubanová
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SPOlečenSKá KROnIKA

SeZnAM JUBIlAnTŮ
leden 2019
84 let  Václav Vlk  
84 let  Václav Kuntoš
89 let  Marie Vidnerová

Únor 2019
82 let  Anežka Jeníková

Březen 2019
75 let  Helena Šírová
75 let  Květa Ludvíková
84 let  Marie Zítová
88 let  Václav Cinkl

Všem jubilantům přeje Obecní úřad Katusice pevné zdraví a osobní pohodu.
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VOlBy DO ZASTUPITelSTVA OBCe
5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva 
obce. Ve volbách byli zvoleni tito zastupitelé: Bc. 
Marie Flodrmanová, Bc. Marie Jechová, Libor Kubeš, 
Jan Malhous, Iveta Pekařová, Michael Sláma, Eva 
Šimonková, Mgr. Věra Štencová, Libor Vele, Andrea 
Vidnerová, Tomáš Vilím
V úterý 30.10.2018 se v kulturním domě uskutečnilo 
veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce 
Katusice. Na tomto zasedání zastupitelé zvolili 
orgány obce:
Starostka: Mgr. Věra Štencová
Místostarostka: Bc. Marie Flodrmanová

Finanční výbor: 
předseda - Andrea Vidnerová
členové - Mgr. Eva Šimonková, Iveta Pekařová

Kontrolní výbor: 
předseda - Bc. Marie Jechová
členové - Libor Kubeš, Tomáš Vilím

Stavební výbor: 
předseda - Michael Sláma
členové - Jan Malhous, Libor Vele

hlášení ROZhlASU
Hlášení místního rozhlasu je možné zasílat také 
emailem. Žádost o zřízení služby pište na dresu: 
urad@obec-katusice.cz – do předmětu zprávy 
uveďte „Hlášení rozhlasu elektronicky“, nebo osobně 
v kanceláři obecního úřadu.

POPlATKy ZA ODPADy A PSy V ROCe 2019
V roce 2019 budou poplatky za odpady a psy ve stej-
né výši jako v letošním roce. Poplatky se začnou vy-
bírat od 2. ledna 2019, známka na popelnici z roku 
2018 platí do konce ledna 2019.
Poplatek za odpad činí: 500,-Kč/osobu u chalupá-
řů 500,-Kč/nemovitost.
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 28. 2. 2019. Úhra-
du poplatku můžete provést v hotovosti v kanceláři 
obecního úřadu nebo převodem na účet obce: č.ú. 
483149319/0800 variabilní symbol uvádějte u poplat-
ku za odpad VS 1340, poplatek za psa VS 1341.

InFORMACe PRO OBčAny

PROVOZní DOBA 
KAnCeláře OÚ MeZI SVáTKy
Upozorňujeme občany, že v době od 27. 12. 2018 – 
31. 12. 2018 bude kancelář obecního úřadu uzavřena. 
První úřední den bude ve středu 2. 1. 2019. PlánOVAné KUlTURní AKCe

15. 2. 2019 - pátek 20 hodin - Maškarní ples pro 
dospělé, sál kulturního domu
  
16. 2. 2019 - sobota 14 hodin - Dětský maškarní ples, 
sál kulturního domu
 
30. 3. 2019 - sobota 20 hodin - Hasičský ples, sál 
kulturního domu

KOnTeJneRy nA TříDĚnÝ ODPAD
Vzhledem k neukázněnosti některých spoluobčanů, 
kteří odkládali papír i mimo kontejnery na návsi, byly  
z tohoto místa tyto kontejnery odstraněny. V součas-
né době vzniká nové místo k odkládání tříděného od-
padu u sběrného dvora VTOS. Budou sem umístěny 
již zmíněné kontejnery na papír, plasty, kovy a sklo. 
V mezidobí, než bude toto místo dokončeno můžete 
papír odkládat v základní škole nebo přímo ve sběr-
ném dvoře VTOS.
Děkujeme vám za pochopení a za to, že udržujete 
naši obec čistou.

Z nAšICh řAD ODešlI
10/2018 Jan Kvajsar
10/2018 Jana Mejzrová
10/2018 Julius Demeter
11/2018 Jaroslav Zíta
11/2018 Karel Skramuský
12/2018 Vlastimil Brendl

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

neprodejné - slouží pro účely obecního úřadu.

DĚTSKÝ KOUTeK

TAJenKA

VyMAlUJ OBRáZeK

lyžařský výtah

naše největší ryba

přikrývka na stůl

malířská deska

náš národní strom

pečivo

vázanka

opak praváka

kůlna na seno

Pepík

opak dne

jehličnatý strom


