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KATUSICKÝ ZPRAVODAJ 

číslo - 1                      Listopad 2022 

 
 
Milí čtenáři, 
v rukách držíte listopadové číslo Katusického zpravodaje. Mrzí nás, že je v tomto roce první a zároveň i poslední. Bohužel, jeho příprava 
je velmi časově náročná, a jak se letošní rok potvrdilo, bez funkční redakční rady téměř nemožná. Apelujeme tedy na všechny, kteří  
o vydávání zpravodaje stojí, a kteří jsou schopni nám pomoci, přihlaste se, prosím, na obecním úřadě a pomozte nám. Přihlásit se může-
te buď osobně nebo na e-mail: starosta@obec-katusice.cz 
V tomto čísle jsme se pokusili alespoň trochu zmapovat život v naší obci za uplynulý rok, tak doufáme, že to pro vás bude příjemné čtení. 
Snad si díky našemu zpravodaji alespoň na chvilku odpočinete a trochu zpomalíte v tomto hektickém období. 
 
 
 
 
Letos odbývaly se opět volby do rozpuštěné říšské rady. Konal  
se dne 13. června ve školní budově. Ruch předvolební byl velmi 
tuhý a čilý a na našem okrese oficiálně kandidovaly tyto strany: 
agrární – mlynáře Josefa Dürycha z Kláštera, který již před tím 
naším poslancem byl; sociálnědemokratická – účetního Krčmu 
z Velvar; národně sociální strana – Šolce. Tichým a stydlivým jaksi 
kandidátem klerikálů byl Hlavatý Josef.  
 

 
 
Hned při první volbě zvítězil agrární poslanec Josef Dürych 
z Kláštera. U nás sociálně demokratickou stranu vedl a dosud vede 
skladník filial. Konsumního spolku, který zde roku 1909 zřízen byl. 
Alois Víšek skladník konsumu, ukázal se jako dost obratný a nebez-
pečný agitátor ve prospěch své politické strany. Řídil schůze  
ve Spikalích a jinde na hradišťském a turnovském okrese. Z důvodu 
toho všichni naši sousedé po volbách vypověděli své 20 K. vklady  
a přestali býti členy tohoto konsum. Spolku. Stali se členy tohoto 
konsumu při zařizování proto, aby svému dělnému lidu zjednali 
lacinější nákup zboží kupeckého, když na velikou drahotu zdejších 
kupců bylo velice naříkáno. Avšak „konsum“ objevil se tu jako škůd-
ce a odpůrce agrární myšlenky a vedle hospodářských účelů sledo-
val i politické cíle. Při volbách téměř všechny čeleď hospodářská 
stála v táboře sociálně demokratickém, dělnictvo na dráze pracující 
v táboře národně sociálním. Volební schůze pořádány tři. Agrární 
Dürychem, sociálnědemokratická Krčmou, národně sociální Šolcem. 
Zvolen byl za poslance Josef Dürych hned při prvé volbě. U nás jevil 

se počet odevzdaných hlasů takto. Ze 125 voličů oprávněných 
zúčastnilo se volby 107 voličů a dostal: 
Agrární poslanec Dürych 60 hlasů, sociálně demokratický kandidát 
35 hlasů a národní sociál Šolc 10, klerikální kandidát Hlavatý obdr-
žel u nás 2 hlasy. Poznamenati sluší, že v těchto volbách v království 
Českém nebyl zvolen ani jeden klerikální poslanec, kdežto 
v dřívějších volbách jich 7 zvítězilo. Také sociální demokracie byla 
bita a ztratila několik mandátů. 
 
Elektrická centrála ve Vinci 
V roce 1911 nastalo v celé části jižního okresu našeho a v Katusicích 
silné hnutí pro elektrárnu, která měla se zříditi ve Vinci ze mlýna 
Dlabačova. Za tou příčinou od měsíce dubna konány každotýdně 
v pátek společné schůze všech interesovaných obcí v Mladé Bole-
slavi a uvažováno o provedení podniku tak smělého a nákladného. 
Mlýn Dlabačův smluven přípravným komité, v němž zasedali  
p. Vepřík Josef ze Sudoměře, p. Junek z Čejetic, p. Cihlář z Bukovna, 
p. Jan Šnýdr z Krásnovsi, p. V. Beneš ředitel okresní záložny hospo-
dářské, JUDr. Václav Krouský advokát z Mladé Boleslavi, zdejší to 
rodák z popisného čísla 7 za obnos 300.000 Korun, avšak ne závaz-
ně a činěny kroky, aby věc ta mohla provedena býti na určitém 
podkladě. V prvopočátku rozvrženo, že elektrická tato centrála má 
zásobovati celkem 16 obcí okresu mladoboleslavského a 6 obcí 
okresu našeho. Město Mladá Boleslav v to zahrnuta nebyla, pouze 
venkov. Podnik zprvu rozpočten asi na ¾ milionu Korun a jednotlivé 
obce měly na koupi mlýna přispěti dle počtu daní. Naše obec měla 
upsati 10 tisíc korun a také je ve schůzi obecního zastupitelstva  
ze dne 18. května 1911. Avšak dalším zkoumáním a uvažováním  
a rozpočty se ukázalo, že podnik ten by stál neméně než 1 ¾ milio-
nů Korun a že závodní kapitál nestačí. Upisovali sice jednotlivci jak 
na Bělsku tak na Boleslavsku podíly pro tento podnik, které zůstati 
měly nezúročené, avšak ani to nepomohlo. V Katusicích upsali 
celkem za 11800 Korun podílů a za tou příčinou byl u nás přítomen 
p. Junek z Čejetic jako předseda přípravného komitétu a p. Václav 
Beneš, ředitel okres. Hosp. záložny z Ml. Boleslavi.  
Elektřina měla se vyráběti turbínou. Počítalo se, že Jizera v těch 
místech má síly 300 koňských sil, ale vedle toho, tuším, pomýšlelo 
se na zavedení výroby elektrické síly pomocí strojů, když by síla 
vodní nestačila. Brzy se však ukázalo, že náklad na zřízení této 
elektrárny by byl ohromný a že by se nevyplácel za poměrů nyněj-

HISTORIE ČERVEN 1911 – výpis z kroniky 
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ších. A tak podnik ten, do něhož hnalo se vše téměř bez rozmyslu, 
zatím uložen ke spánku posilujícímu – a upuštěno od něj vůbec  
na ten čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stavění májky 
Po mnoha letech se místní hasiči domluvili, že v letošním roce bude 
naši obec zdobit májka. Tak, jako tomu bývalo v dobách minulých. 
Vždyť májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí. 
Ale také jako strážce obce. 
Na Bezvelu hasiči porazili smrk a strom přemístili do místního par-
ku, kde ho oklestili a oloupali kůru. 
Děti ze základní školy na májku vyrobily věnec, který dozdobily 
barevnými stuhami. Ozdobný věnec symbolizuje panenství dívek  
ve vsi. 

 
30. 4. dopoledne se hasiči u májky sešli a společnými silami jí vztyči-
li. Májka krásně zdobila náš park na náměstí. 
A právě kvůli ozdobnému věnci, musí místní mladíci májku hlídat 
přes noc! Chlapci z okolních vesnic se totiž mohou pokusit májku 
pokácet a získat tak symbolické panenství místních děvčat pro sebe. 
Dodnes je velkou ostudou, když muži svou májku nedokážou přes 
noc uhlídat. Našim místním se to letos bohužel nepodařilo. Ale 
věříme, že se tradice oprášila a bude se dodržovat i v dalších letech. 
Vždyť máj je prostě krásný čas, kdy bychom měli být se svými blíz-
kými a dělat si radost. 
 

Pálení čarodějnic v Katusicích 
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pále-
ním ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. 
dubna na 1. května. Čarodějnice mají rej a to hlavně k večeru, když  

 
 
 
 
 
se přiblíží noc. Lidé věřili, že prostřednictvím čarodějnic se na zem 
chce dostat zlo. A tak se proti těmto bytostem chránili pálením 
ohňů. Ten očišťuje od zlé moci. Hranice, pagody či pyramidy mají 
stavět mladí lidé, protože čistých duší se zlo bojí nejvíc.  
30. 4. k večeru se vydal čarodějnický průvod od obecního úřadu 
přes ves na fotbalové hřiště.  Některé děti byly stylově oblečené  
do čarodějnických a kouzelnických kostýmů. Ale nejen děti! I ma-
minky to letos pojaly ve velkém a všem to moc slušelo. Po příchodu 
na hřiště nás čekala krásně postavená hranice. Jeden z hasičů  
na hranici připevnil čarodějnici, kterou přinesl průvod a pálení 
mohlo začít. 

 
 
O chod čarodějnického večera se postarali místní hasiči a hasičky. 
Pro děti bylo připraveno pár soutěží, sladké odměny, děti si mohly 
posedět v hasičském autě. K pití bylo pivo, víno, co si kdo přál,  
pro děti ananasová limonáda zdarma. U klubovny hořely malé 
ohýnky, na kterých si mohli všichni zdarma opéct výborné vuřty. 
Letos bylo pálení čarodějnic spojeno s večerní taneční zábavou.  
A tak když rodiče uložili unavené děti do postýlek, mohli se ještě 
pobavit do ranních hodin. 
Ani naše další části obce nezůstaly v pálení čarodějnic pozadu. 
Tamní obyvatelé se také společně sešli u vlastních ohňů a strávili 
příjemný večer spolu. 
 

Komedie VERŠOTEPEC aneb když mobily ještě nebyly  
Na 4. května pozval Obecní úřad Katusice do našeho kulturního 
domu Mladoboleslavské DIVADLO POEZIE, které nám zahrálo ko-
medii Veršotepec. Akce byla pořádána pro naše občany 
s dobrovolným vstupným. Kdo přišel, neprohloupil. Komedie byla 
vážně skvělá, nasmáli jsme se opravdu hodně. Škoda jen, že přišlo 
tak málo lidí. Občané si stěžují, že se v obci nic neděje, a když je 
možnost někam vyrazit, ještě v místě bydliště, nikdo si nenajde čas. 
Je to škoda. 

KULTURNÍ AKCE V ROCE 2022 
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Setkání seniorů z našich obcí  
12. 5. 2022 se konalo kulturní odpoledne pro naše seniory. Svou 
návštěvou nás poctila známá herečka Uršula Kluková, která se 
během svého života vypracovala ve svébytného ženského komika  
a je nám všem známá svým charakteristickým smíchem. Paní Uršula 
je moc příjemná a vitální dáma, která nás pobavila svými historkami 
ze života, které prokládala písněmi. Je velmi přátelská a usměvavá.  

 
 
Občané se s ní mohli vyfotografovat nebo získat pohlednici 
s vlastnoručním podpisem. Lidí přišlo hodně, byly zajištěny pro 
každého zákusky ke kávě a k pozdějšímu obědu se podával řízek 
s bramborem. Věříme, že všichni byli spokojeni, vždyť to byla po 
dlouhé době covidové hezká společenská událost, kde se mohli 
místní občané společně setkat a popovídat si. Věříme, že v dalším 
roce bude situace příznivá a opět se povede uspořádat podobné 
setkání pro naše dříve narozené. 
 

Dětský den pod čističkou 
Letošní dětský den děti v Katusicích prožily v obklopení hasičů, 
policistů a šermířů. Akce byla naplánována na osvědčeném místě  
u rybníčku pod čističkou na sobotu 11. června, od 10:00 do 14:00 
hodin. Opět nám přálo počasí a sluníčko svítilo a hřálo. Během 
dopoledne si děti mohly prohlédnout policejní auto, sednout si do 
něho, vyzkoušet policejní vesty, helmy, prohlédnout kufřík 
s různými druhy drog, léků a halucinogenů, pořídit si svůj vlastní 
otisk prstu, někdo celé ruky. Asi na třech stanovištích mohly děti 
vyzkoušet svou šikovnost v hodu na terč, prověřit svou rovnováhu 
nebo bojovat mečem proti rozhoupaným pytlům. Samozřejmě bylo 
k dispozici i hasičské auto, do kterého se děti vždy rády podívají  
a prozkoumají, co vše ukrývá. 
Mimo jiné děti mohly v průběhu celé akce lovit ryby z rybníčku, 
některé přišly vybavené prutem již z domova, některé si půjčovaly 
od kamarádů na místě. 
 Celou akci hudebně doprovázel DJ Meky, byla připravena limonáda 
a párek v rohlíku. Dospělí si mohli koupit točené pivo na osvěžení, 
grilovanou klobásu.  
Kolem poledne vystoupili šermíři z Bělé pod Bezdězem, kteří dětem 
předvedli, jak se bojovalo v době středověku a zapojili do vystou-

pení také několik dospělých a poté i samotné děti. Program sklidil 
velký potlesk. 

 
Ovšem zlatým hřebem odpoledne byla opět pěna, které se děti celý 
den nemohly dočkat. A tak nebylo na co čekat a hasiči začali „vařit“ 
a během chvilky byla uprostřed paloučku obrovská bílá hromada 
pěny, plná dovádějících, výskajících a šťastných dětí. Některé v té 
vysoké čepici nebyly ani vidět, jiné vyběhly s pláčem, že ztratily boty 
nebo kšiltovku.  Vše ale dobře dopadlo, nikdo se nezranil, poztráce-
né věci se našly a hasiči pomalu začali pěnové nadělení likvidovat. 
Odvážné děti mohly využít ledové vody z hadic, kterou hasiči pěnu 
smývali. 
A tím se pomalu dětský den blížil ke konci, děti mokré od hlavy  
až k patě se pomalu začaly rozcházet domů, nasedaly na kola  
a s úsměvem na tváři odjížděly. 
Podle jejich spokojených výrazů, doufám, můžeme konstatovat,  
že se letošní dětský den vydařil a děti byly spokojené. A o to hlavně 
šlo  
 

Setkání jubilantů 23. 6. 2022 
Obec Katusice mohla konečně po roce a půl opět uspořádat setkání 
našich jubilantů. Naposledy jsme gratulovali oslavencům na konci 
roku 2020 a to jen osobně, ve dveřích jejich domovů, v rychlosti. 
Doufali jsme, že koronavirová pandemie už nás v roce 2021 nechá 
na pokoji a budeme se moci normálně scházet se svými blízkými  
a pokračovat v běžném životě. Bohužel, realita byla jiná a také 
v roce 2021 jsme kvůli Covidu museli být stále doma a kontakty  

omezit na minimum. A tak jsme rádi, že ve čtvrtek 23. 6. 2022  
se konečně podařilo sezvat oslavence a uspořádat malé posezení. 
Pozvali jsme všechny občany, kteří svá jubilea oslavili během roku 
2021 až do konce června 2022. Jelikož se jednalo o hodně lidí, zvolili 
jsme pro místo konání místní vinárnu v Kulturním domě v Ka-
tusicích. Z celkově pozvaných 46 jubilantů se dostavilo 29 oslaven-
ců. Někteří s doprovodem, jiní sami. Při vstupu do vinárny se nám 
všichni pozvaní podepsali do pamětní knihy, kterou vedeme  
na obecním úřadě již několik desítek let.  
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Setkání se konalo od 10:00 hodin, kdy posezení zahájila paní mís-
tostarostka milým přivítáním všech zúčastněných a přečetla všech-
na jména občanů, kteří oslavili 70, 75, 80 a více let. Přítomným byl 
předán paní starostkou drobný dárek k narozeninám. Následovalo 
krátké vystoupení dětí ze 4. třídy místní základní školy, pod vede-
ním paní učitelky Miroslavy Červené, které jubilantům zahrály  
na flétny, zazpívaly a odrecitovaly krásné básničky. 
Po programu řekla pár slov paní starostka, která poděkovala všem 
zúčastněným, že si udělali čas a přišli společně posedět a povídat si. 
Pro oslavence bylo připraveno občerstvení, nápoje dle libosti  
a odpoledne bylo zakončeno obědem. 
Pevně věříme, že doba covidová je již pryč a budeme opět moci 
pravidelně pořádat setkání jubilantů 2x ročně, jak bývalo zvykem. 
Všem přejeme pevné zdraví! 
 

Tour de Katusice 2022 
Po dvou covidových letech, v kterých bylo pořádání hromadných 
akcí značně omezeno, se mohla katusická Tour, pořádaná cyklistic-
kým oddílem Sokolu Katusice, konečně opět odstartovat. 
Stalo se tak 4. června před katusickým kulturním domem a to 
s patřičnou slávou. Počasí nám přálo, a tak se v dobré náladě vydalo 
na trať  62 cyklistů, z toho 33 v kategorii „dospělí“ a 15 v kategorii 
„děti“ spolu se 14 doprovázejícími. 

 
Trasa pro dospělé dlouhá 55 km účastníky nejprve zavedla  
po převážně pěkných silnicích přes Žďár do Nedamova. Zde skončila 
pohodička a přišlo stoupání lesem kolem vojenských pevnůstek  
do Vrchovan. Dále trať vedla kolem nových ovocných sadů až do 
nejvzdálenějšího bodu - obce Chlum. Odtud trasa pokračovala po 
divokém sjezdu šotolinovým úvozem již opět pohodovou lesní 
cestou Selským dolem do Starých Splavů se slušným výběrem re-
staurací. Dále již přes Doksy, Oboru, Okna, Pankrác, samotu  
U Maršů a Spikaly do cíle. Trať byla volena s co nejpestřejším po-
vrchem, takže hladký asfalt střídaly úseky se šotolinou nebo i tako-
vé, kde i ty nejzkušenější bykery drsná příroda donutila sesednout  
a raději „tlačit“ svá kola. 
Dětská trasa byla samozřejmě o něco kratší, tedy 22 km, a byla 
vedena co možno nejméně po silnici - přes Březinku, Valdštejnským 
polesím až k Hlínovišti a kolem Pankráce, samoty U Maršů a Valovic 
do cíle. Byla zpestřena 10 zastávkami, kde se mohly děti při zodpo-
vídání otázek odpočinout a zároveň se pochlubit svými znalostmi  
o přírodě nebo turistice, ale i dopravními pravidly nebo svou šikov-
ností. Aby se doprovod také aktivně zapojil, byl pro něj určen 10. 
úkol, kde si rodičové zavzpomínali na vozidla svého dětství. Protože 
věkový rozsah dětí se letos pohyboval od předškoláků až po starší 
školáky, nebyly výsledky této doplňkové vědomostní soutěže ofici-
álně vyhodnocovány, ale každý si mohl své odpovědi v cíli sám 
zkontrolovat.  
Mottem letošního ročníku Tour bylo heslo „pomáháme pohybem" 
Novinkou ve využití vybraného startovného v letošním ročníku bylo 
jeho použití na charitativní účely a to konkrétně na vánoční akci 
„Strom splněných přání“, určenou pro děti z dětského domova. 

Nicméně, pro letošní účastníky ještě byla v cíli připravena burza 
složená ze všech upomínkových předmětů, které zůstaly od minu-
lých ročníků – a bylo jich naštěstí dost.   
S pozdravem „Cykloturistice zdar“ se již dnes těšíme na setkání 
s našimi příznivci v roce 2023 

Jiří Hendrych a Jana Hybšová 
 

X. ročník Valotour - Valovice 
Konec srpna, konec prázdnin a s ním spojená tradiční klubová sou-
těž Valotour. Tentokrát se konala již podesáté. A protože to bylo 
mírně kulaté výročí, rozhodli se organizátoři nadělit účastníkům 
dárek v podobě lahve vína. Ráno začalo jako vždy příjezdem po-
sádek, jejich občerstvením z „domácích pekáren“, ale i neustálým 
pohledem na zataženou oblohu s tázavým výrazem v očích „splní se 
ta hrozivá deštivá předpověď, či nikoli?“ Nesplnila, a tak si 55 au-
tomobilových a 7 motocyklových posádek mohlo po odmávnutí 
praporkem paní Mgr. Věrou Štencovou, starostkou obce, v klidu 
užívat trasu o délce téměř 100 km, dvě rychlostní zkoušky a několik 
záludných úkolů. Mnohé z nich se konaly za nadšené účasti přihlíže-
jících diváků. Pro všechny soutěžící byl v pivovaru Svijany připraven 
oběd a po dojetí do cíle na valovickou základnu grilované kuře.  
A pak už se s netrpělivostí čekalo na vyhlášení výsledků. Čas uběhl 
velmi rychle, vládla příjemná a pohodová atmosféra…Na stupních 
vítězů se postupně vystřídali nejlepší jezdci v kategorii motocyklů, 
dále v kategorii jednotlivých soutěžních disciplín a samozřejmě 
v celkovém pořadí, které bylo rozděleno na část pro členy klubu  
a účastníky přišedší zvenku. Důvodem k tomuto postupu je snaha  
o transparentnost a předcházení podezření z výhod domácího 
prostředí. Na závěr patří dík sponzorům, kterými byly Obec Katusi-
ce, Obec Sudoměř, restaurace El Niňo, Beer shop cz, rádio Signál, 
pivovar Svijany a Autodoprava Ondřej Zlámal. 

 
A na úplný závěr poznámka pod čarou... z pozitivních ohlasů bez-
prostředně zazněvších po skončení akce měli organizátoři upřímnou 
radost, a tak si v této souvislosti dovolujeme citovat jednu konkrét-
ní písemnou pochvalu: 
„Dobré odpoledne, pane Procházko. Chci jenom poděkovat a složit 
poklonu za perfektně a dokonale zorganizovanou akci, kterou byla 
letošní 10 VT. Za cca 4 desítky let, které se okolo veteránů pohybuji, 
jsem se s takovou připraveností nesetkal. Pouze Rojení v Lobči se dá 
srovnávat s vaší VT. Velký obdiv a poděkování všem, kteří se  
na sobotní Tour podíleli!!! 
Jan Stinka, Ml. Boleslav“ 
Valocars: "Pane Stinko, velmi děkujeme za pochvalu, těší nás, že se 
Vám akce líbila, i když je připravována pouze amatérskými nadšen-
ci;  je to pro nás povzbuzení do dalších ročníků." 

použito z www.valocars.cz 

Katusický guláš 
Již se stalo pravidlem a my jsme za to rádi, že v říjnu se opět vinula 
po fotbalovém hřišti vůně kotlíkových gulášů. Již 6. rokem pořádal 
Karel Vobořil ve spolupráci s obecním úřadem akci Katusický guláš. 
Letos soutěžilo 9 družstev a nápaditost všech byla opravdu veliká. 
Všechny týmy měly opět neuvěřitelně vymazlená stanoviště včetně 
kostýmů. Názvy týmů letos byly: Houbaři, Motorkáři, Peklo, Bra3, 
Pivaři, Vodáci, Perníková chaloupka, Scotland, ISS. Guláše byly opět 
výborné a porota měla těžké rozhodování o vítězi. 
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Po vyhlášení vítězů se začalo postupně všechno sklízet a lidé se 
mohli přesunout do klubovny, kde probíhala večerní zábava 
s hudbou. 

 
 
1. místo SCOTLAND 
2. místo ISS 
3. místo PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
 

Katusické dušičky  
Nad Katusicemi se pomalu snáší tma, kterou proráží teplé světlo od 
plamenů loučí rozesetých po celém parku. Jejich úkolem je označit 
místa, kde se usídlila nejrůznější strašidla a pohádkové bytosti. Tak 
děje se už šestým rokem vždy v období podzimních dušiček. Chvíli 

po páté hodině večerní rozezní se strašidelná hudba a do parku  
ze všech směrů proudí skupinky dětí s rodiči. Program může začít. 
Hned zkraje měly svůj magický stánek připraven dvě krásné věštky-
ně. Poté, co děti vyplnily jejich přání, vytáhly si za odměnu štěstíčko 
z proutěného koše. Nedaleko poletoval bílý duch, kde úkolem bylo  

 

trefit se světelnými kroužky na dřevěné tyče. Nelehkou úlohu při-
pravily dvě pavoučice, pro které děti musely vysvobodit světlušky 
ze zajetí ošklivého pavouka, k němuž vedla cesta jen skrz pavučinu 
natahanou mezi stromy. Příjemnější zastávka čekala účastníky  
u osvětleného hradu černokněžníka. Stačilo zahrát si s ním piškvor-
ky nebo z pytlíku vytáhnout červený kamínek a odměna byla  
na světě. Trocha akrobacie nikoho neminula s babiznami u perníko-
vé chaloupky. Ty děti tahaly na obří lopatě do pece a pomáhaly jim 
přejít pomyslnou propast na laně napnutém mezi stromy se slovy: 
,,Ničeho se nebojte, nic se vám nestane. Propast je jen nekonečně 
hluboká." Zapotit se dalo také u vodníka. Podepsat se nebo nama-
lovat obrázek, když své prsty s pastelkou vidíte jen v protějším 
zrcadle, není jednoduché. U barevně osvětleného stolu upírů neby-
lo potřeba se bát. Panovala zde spíš veselá atmosféra, když si tato 
dvě strašidla z dětí i rodičů utahovala při hře v karty. Hůře však bylo 
u čertů, k nimž mnohdy musely maminky děti spíše dotáhnout. 
Nakonec ale odříkaly názvy obrázků, jež si zapamatovaly po cestě,  
a mohly získat sladkou odměnu. Vyplnit přání hejkala, zahrát jakou-
koli melodii na rozvěšené hrnce, zvonkohry a starou valchu, bylo 
zase umělecky naladěno a doplňovalo trochu tajemnou a trochu 
strašidelnou atmosféru v parku. Děs a hrůza se ovšem objevovala  
v očích malých, ale i velkých účastníků při procházení stezky odvahy 
vedoucí okolo starého kamenného kostela. Nástrahou zde byla 
nejen hřbitovní světla, pavouci, duchové, náhrobky a kostlivec, ale  
i nebožtík vstávající z rakve a mrtvá nevěsta. Útěchou pak mohla 
být vysoká bílá paní, u které stačilo jen najít správné klíče k visacím 
zámkům. Větší dovednost bylo třeba prokázat u ježibaby. Zkuste si 
ovládat dvěma lidmi pomyslný dřevěný jeřáb zavěšený na čtyřech 
provazech a ještě k tomu posouvat břímě na určené místo. Dost 
nepříjemno bylo ten večer i v budově školy. Uječené čarodějnice 
obklopené obrovským drakem, kostlivcem a zlobrem nutily příchozí 
pít zelený lektvar v kotlíku uvařený. Po celou dobu parkem bloudila 
smrtka s kosou, dohlížela na bytosti i smrtelníky a bavila se radostí 
dětí, které se fotily, jak plují na velkém svítícím měsíci.   

 
Po tom všem není divu, že vyhládlo a vyschlo v krku. Naštěstí byl 
uprostřed dění připraven stánek s párky v rohlíku, horkým čajem  
a svařeným vínem.  
Akce se moc povedla, a to zejména díky nadšení dětí, obětavosti 
pořadatelů a podpoře obce. Těšíme se na příští rok. 

Jana Horová – pořadatelka 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 
V loňském roce vešel v platnost nový zákon o odpadech, který 
mimo jiné obcím ukládá zajistit povinné procento recyklace komu-
nálního odpadu. Do roku 2025 musí soustřeďované recyklovatelné 
složky komunálního odpadu tvořit alespoň 60%. Do roku 2030 65% 
a do roku 2035 alespoň 70%. 
V tuto chvíli je obec Katusice schopna vytřídit pouze cca 40% ko-
munálního odpadu.  
Těchto cílů se nám nepodaří docílit, pokud se každý občan nenaučí 
důkladně třídit odpad, který vyprodukuje. Pokusili jsme se vás 
občany motivovat k lepšímu třídění změnou obecní vyhlášky  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření.  
Nyní si všichni můžete vybrat mezi týdenním (3120,-Kč/nemovitost) 
a čtrnáctidenním (1560,-Kč nemovitost) svozem. Přesné informace 
jste již všichni dostali do svých schránek. 
 
Z naší obce bylo v roce 2021 odvezeno následující množství  
odpadu: 
Papír a lepenka - 7,228t 
Sklo - 25,941t 
Olej a tuk - 0,08t 
Plasty - 14,137t 
Tetrapack - 0,583t 
Kovy -  0,02t 
Biologický odpad - 62,53t 
Směsný komunální - 224,7t 
Velkoobjemový - 23,11t 
Nebezpečný odpad - 0,69t 
 
Svoz a likvidace odpadů představuje pro obecní rozpočet význam-
nou finanční zátěž. V zájmu každého z nás by mělo být vzniku od-
padů předcházet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpad, který vám vzniká je potřeba roztřídit, zredukovat jeho veli-
kost (PET lahve sešlápnout, kartonové krabice vždy rozložit) a odlo-
žit do kontejneru na separovaný sběr. V případě, že je kontejner 
plný, odpad neodkládejte mimo něj. 

Co lze a nelze odkládat do sběrných nádob pro odkládání vytřídě-
ných složek komunálního odpadu:  

 
PAPÍR – sběrné nádoby modré barvy: 
ANO – patří sem: reklamní letáky, časopisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly, sáčky a složené nebo roztrhané papírové krabice 
nebo kartony 
NE – nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečiš-
těný papír, ani vázané obaly knih či použité dětské pleny 
 
PLASTY – sběrné nádoby žluté barvy: 
ANO – patří sem:  fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů (pěnový polystyren nutno 
vhazovat v menších kusech) 
NE – nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, obaly od žíravin, chemikálií, barev a jiných nebezpečných 
látek, guma, pěna, podlahové krytiny či novodurové trubky ani 
plasty obsahující kov 
 
SKLO – sběrné nádoby zelené nebo bílé barvy: 
ANO – patří sem: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholic-
kých i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád  
či zavařenin, sklo z oken a ze dveří 

INFORMACE PRO OBČANY 
 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE KATUSICE 
18. 10. 2022 se konalo ve vinárně Kulturního domu veřejné ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. 
Byli zvoleni tito zastupitelé do těchto funkcí: 
 
Mgr. Věra Štencová  Starostka 
Bc. Marie Flodrmanová   Místostarostka  
Vladislav Kalivoda   Člen kontrolního výboru 
Josef Novák   Předseda kontrolního výboru 
Iveta Pekařová   Člen finančního výboru 
Michael Sláma   Člen kontrolního výboru 
Mgr. Eva Šimonková  Předseda finančního výboru 
Tomáš Vilím   Člen zastupitelstva  
Hana Vlková   Člen finančního výboru 
 

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE OÚ MEZI SVÁTKY 
Upozorňujeme občany, že v době od 22. 12. 2022 do 30. 12. 
2022 bude kancelář obecního úřadu uzavřena.  
 
Těšíme se na Vás v novém roce 2023!  
 

OBECNÍ SPRÁVCE LESŮ 
Správcem obecních lesů je pan Jaroslav Klíma, který převzal 
funkci po panu Soustružníkovi. Pokud se potřebujete domluvit 
s panem Klímou na samovýrobě dřeva nebo na koupi dřeva 
z těžby, kontaktujte ho na telefonním čísle 727871881. 
Obec ukončila prodej hranolů, prken a štípaného dřeva. 
 

VOLBY PREZIDENTSKÉ 
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech: 
-pátek 13. ledna 2023 14:00 – 22:00 hodin 
-sobota 14. ledna 2023 8:00 – 14:00 hodin 
 
Případné II. Kolo volby prezidenta se bude konat: 
-pátek 27. ledna 2023 14:00 – 20:00 hodin 
-sobota 28. ledna 2023 8:00 – 14:00 hodin 
Právo volit má pouze státní občan České republiky, který dosá-
hl věku 18 let. 
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NE – nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátova-
né sklo, zlacená a pokovovaná skla 
Pokud jsou v obci zelená a bílá sběrná nádoba, patří do bílé nádoby 
čiré sklo a do zelené nádoby sklo barevné. 
 
NÁPOJOVÉ KARTONY – sběrné nádoby oranžové barvy: 
ANO – patří sem: krabice od pitíček, džusů, vína, mléka, jinými 
slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84 
NE – nepatří sem: kartonové krabice!! bohužel se neustále setká-
váme s tím, že do těchto kontejnerů občané hází lepené, papírové 
krabice apod. ten přeci patří do papíru 
 
KOVY: 120l popelnice u firmy VTOS  
ANO – patří sem: drobný kovový odpad - plechovky od nápojů 
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebí-
ky, šroubky, kancelářské sponky, trubky, roury, plechy, hrnce 
NE – nepatří sem: tuby od past a krémů, znečištěné obaly nebo 
sáčky od kávy, plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky 
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy (např. olovo či 
rtuť) 

JEDLÉ OLEJE A TUKY: 120l popelnice u firmy VTOS 
ANO – patří sem: přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených 
a neporušených PET lahvích 
NE – nepatří sem: motorový olej, živočišné tuky (sádlo, lůj) 
 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu: vyhrazené 
místo u VTOS nebo možnost mít vlastní popelnici 
ANO – patří sem:  ovoce, zelenina a jejich slupky, čajové sáčky, listí, 
tráva a zahradní odpad 
NE – nepatří sem: popel, maso, stavební odpad, znečištěné pode-
stýlky od zvířat 
 
SVOZ BIOODPADU firmou Compag pro vlastníky popelnic na bio-
odpad od dubna 2022 každý lichý pátek do konce listopadu 2022, 
od listopadu 1x v měsíci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Pro větší pocit bezpečí v Katusicích byl nainstalován kamerový 
systém. Cílem kamerového systému je ochrana zdraví a majetku 
občanů i prevence proti trestné činnosti. 
 
 - V budově obecního úřadu byla místo bývalé gynekologické ordi-
nace dočasně vybudována jedna třída mateřské školy. Díky tomu 
bylo možné zahájit letos v září rekonstrukci pavilonu stávající ma-
teřské školy, který nevyhovoval hygienickým předpisům. Na tuto 
rekonstrukci obec získala dotaci. 
 
- V budově obecního úřadu byl zbudován nový byt v podkroví, který 
již slouží svému nájemci. 

 

 
 
 
- Na údržbu obce se zakoupila nutná technika: traktor Zetor, žací 
stroj, sněhový pluh a mulčovač.  
 
 - Na náměstí směrem k základní škole se nechal přeložit chodník.  
 
-Firma Retmez pokácela 3 stromy na obecním pozemku u hasičské 
zbrojnice a také provedla ořez 5 topolů a zdravotní řez lípy 
v Trnové.  
 
- V kulturním domě bylo potřeba vyměnit staré plynové kotle  
za nové. Byla dokončena výměna starých oken za plastová.  Tělo-
cvična prošla výmalbou, broušením a lakováním parket. Pro údržbu 
čistoty v tělocvičně se zakoupil podlahový mycí stroj.  
 
- Zbudovalo se parkovací stání v Polní ulici a zároveň došlo k opravě 
chodníku. 

 
 

 

BUDOVÁNÍ, OPRAVY A ÚDRŽBA V OBCÍCH V ROCE 2022 
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- V tuto chvíli prochází schvalovacím procesem projektová doku-
mentace na rozšíření a prodloužení chodníku od hasičské zbrojnice 
ke křižovatce ke školce. Aby mohlo dojít ke zbudování nového 
chodníku, bylo potřeba provést přeložení elektrických skříní u ne-
movitostí čp. 19 a 20 distribucí ČEZ. 
 
- Hasičská zbrojnice se dočkala opravy sociálního zařízení a vybudo-
vání důstojnějšího zázemí pro naši výjezdovou jednotku.  
 
- Opravy se též dočkala požární nádrž v parku, kde byla provedena 
hydroizolace pomocí fólie.  
 
- Pro snížení energetické náročnosti budovy základní školy se zpra-
covává projekt na zateplení budovy a výměnu systému vytápění. 
 

- Ve Spikalích bylo instalováno dopravní zrcadlo, oploceno dětské 
hřiště, rozšířil se přístřešek na hřišti a byla zadána oprava střechy 
kapličky, kterou poškodil vítr. 
 
- Ve Valovicích se provedla na domečku u kapličky oprava střechy. 
 
- V Doubravici se též vyměnilo veřejné osvětlení a opravila se povr-
chová kanalizace. 
 
- V Trnové se vyměnila svítidla na veřejném osvětlení, dokončily se 
nádrže na vodu pro hasiče a namontovaly se uzamykatelné poklo-
py. Celý prostor po bývalém kalu se rekultivoval. 
 

 
 
 
Znal jsem pana Karla Vaňka (sedláka), který v minulosti sledování 
precizně prováděl. Protože to byl sedlák, sledování bylo zaměřeno 
hlavně na zemědělství, včetně různých pořekadel, doporučení 
platných pro zemědělce. Dokázal podle výskytu mlh v jarním obdo-
bí uhádnout, kdy „spadnou“ a za kolik dní bude pršet. Vždy se to 
vyplnilo. Znal mnoho pořekadel, například „Na svatého Řehoře, líný 
sedlák, který neoře“ a další. Po něm to převzal Zděnek Vidner, také 
chytrý pán, a v současné době to dělám já, Václav Kuntoš. Každý 
něco přinesl a v současné době jsme zajistili v Katusicích výstavbu  
a provoz automatické meteorologické stanice s celostátní působ-
ností, hlavně na předpovídání počasí a sledování meteorologických 
údajů, hlavně dešťových srážek a dalších měření.  
Vědecké důkazy, že se mění klima a přibývá suchých epizod, jsou 
jednoznačné a zcela přesvědčivé. Co se nad jejich výskytem a úbyt-
kem vody děje, dokazují několikaletá sledování. Vzpomínáte  
na zimy se sněhem a solidními mrazy. Víte, že v současnosti přibliž-
ně na výskyt 10 nových rekordů s vyššími teplotami připadá jeden 
s nízkými. Jarní práce začínají čím dál dříve. Mění se hraniční meze  
mezi ročními obdobími jaro, léto, podzim, zima. Zvyšuje se průměr-
ná roční teplota. Za 100 let se zvýšilo o 1,1°C. Zvyšuje se procento 
skleníkových plynů. Snižuje se množství vodních srážek a mění se  
i jejich variabilita a střídají se delší období bez srážek. Tají ledovce, 
zvyšuje se hladina moří, výrazný je zásah člověka do koloběhu 
uhlíku a další nepříznivé vlivy. 
Toto vše alespoň z části může člověk eliminovat, zásahy v krajině  
a lepší využití srážkových vod. Jsme střechou Evropy a můžeme 
využít více srážek, než odtečou do moří. 
V našich podmínkách můžeme a také provádíme tato opatření. 
V osevních postupech se zařazením zlepšujících plodin, jako jsou 
například luskoviny, pícniny dále zelené hnojení, podsevy. Provést

 
 
 
změny v organizaci bloků, změna orientace a střídání různých plo-
din. Obnovit louky, mokřady, remízky, bio pásy mezi bloky, větro-
lamy a podobně. 
V zahraničí zkoušejí tzv. „No-Till“ je to technologie, jak pěstovat 
plodiny bez obdělání – půda se před setím nezpracovává a seje  
se speciálním secím strojem. Tím lze zvýšit množství vody organic-
kých látek a koloběh živin na povrchu půdy. Dále přímo zvýšit apli-
kaci organických látek. V Katusicích vybudují v zemědělské společ-
nosti i dvě nádrže na splaškovou a dešťovou vodu, která bude 
následně využita.  
Jak mohou občané řešit tento problém. Především využíváním 
dešťové vody, víme, že ji akumulují v nádržích, které měli vybudo-
vány v minulosti na fekálie, než byla vybudována čistička odpadních 
vod. Vodu potom dále využívají na zalévání, na mytí aut a další 
použití i s předčištěním a splachování na WC. Šetří se i výměnou 
kotlů a způsobem vytápění s omezením skleníkových plynů, včetně 
zateplení bytů, i s rozšířením ekologického způsobu výroby elektric-
ké energie formou slunečních kolektorů, vodních elektráren. 
Na závěr velmi příjemná zpráva „Češi zachraňují planetu před su-
chem“. Trojice českých inženýrů přivezla na světovou výstavu EXPO 
do Dubaje geniální vynález. Ten umí vyrobit i z nejsuššího vzduchu 
dvě stě litrů vody za den bez externího zdroje energie. Celý systém 
získává energii ze solárního panelu umístěného na střeše unimo-
buňky. Jinak ke své činnosti nepotřebuje žádnou další elektřinu či 
pohon vznikající spalováním fosilních paliv. Vynález zvaný „Sawer“ 
je tak ekologický i ekonomický. Jeden přístroj už vlastní významný 
generál Emirátů šejk, který jím napájí uprostřed nejsušší pouště, 
stádo velbloudů. Nemusí už drahou vodu kupovat a vozit ji do 
pouště používá ji i obsluha, protože voda má kvalitu vhodnou pro 
kojence. 

 
 
 
 
 
 

METEOROLOGICKÉ POZOROVÁNÍ V KATUSICÍCH – provádí se mnoho let 
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Vážené dámy, Vážení pánové, přátelé myslivosti, dovolte, abych Vás 
z pozice mysliveckého hospodáře seznámil s činností mysliveckého 
spolku Hrádek Katusice a napsal i několik slov k dění okolo myslivos-
ti v ČR. 
 V loňském roce se konečně podařilo dokončit proces volby nejvyš-
šího vedení ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty).  Při prosa-
zování vlastního ega některých kandidátů na předsedu, či místo-
předsedy jsem si připomenul několik let starou myšlenku, že s čes-
kou myslivostí to jde z kopce a nebude dlouho trvat a lidová mysli-
vost se úplně vytratí. Následkem uvedeného došlo ke konci loňské-
ho roku k odmítnutí projednání novely zákona o myslivosti a faktic-
kému znehodnocení usilovné několikaleté práce, lobování a pře-
mlouvání pánů poslanců, kteří projednání novely vrátili do druhého 
čtení a tímto ji odsoudili k zániku. Následovaly nové parlamentní 
volby a z nich vzešlí poslanci již tak naklonění návrhům ČMMJ jistě 
nebudou. Můžeme se jen v uvozovkách utěšovat, že vzhledem  
k současné situaci budou mít poslanci jiné starosti a zákon o mysli-
vosti nechají nějakou dobu v dosud platném znění. Dalším problé-
mem je stárnutí a úbytek členů ČMMJ. Bývaly doby, kdy v rámci 
ČMMJ působilo okolo 140 000 členů. Dnes je jich kolem 67 000.  
V našem okrese se členská základna snížila na cca. 650 členů.     
Nyní k činnosti našeho spolku. 
Jako každý rok jsme se věnovali především odchovu bažantů a péči 
o srnčí zvěř. S pomocí zemědělských subjektů hospodařících v katas-
tru naší honitby: jmenovitě ZS Skalsko, ZS Katusice a ZS Bukovno se 
nám dařilo zabezpečit dostatek jadrného krmiva jak pro srnčí, tak 
pro bažanty. I nadále jsme udržovali napajedla pro zvěř, ať už stálá, 
či přemístitelná.  
V rámci brigádnické činnosti se nám podařilo vystavět či zrekon-
struovat několik kazatelen a posedů. U většiny nově budovaných 
kazatelen jsme přešli na kovové podstavce a kvalitní čepované 
dřevěné boudy.  
Jako každý rok jsme zvládli uspořádat veřejný střelecký závod  
na střelnici v Sudoměři, tentokrát jubilejní 40. ročník, kterého se 
opět zúčastnilo přes 60 střelců. S velkým přispěním našich letitých 
sponzorů se podařilo obdarovat každého závodníka hodnotnou 
cenou. V rámci závodu probíhala opět střelba ze vzduchovky pro 
děti, které si též odnesly nějakou pozornost. 
A nyní Vás seznámím se statistickými údaji souvisejícími s odlovy  
ve stále ještě probíhajícím hospodářském roce 2021-2022: 
V roce 2021 jsme zakoupili 450 bažantích kuřat v bažantnici Plouž-
nice. Dále bylo pořízeno 50 bažantích slepic z MS Luštěnice. Odchov 
probíhal zdárně, s minimem úhynů a tak jsme mohli na hony vypus-
tit 480 bažantů. Na hlavním honu konaném dne 8.12. 2018  bylo  
uloveno 220  kusů  bažantů. Při tradičním honu  Na Štěpána  bylo   
uloveno 100 kusů bažantů a při honu 29.1.2022 bylo uloveno 44 
bažantů.  Celkově bylo tedy uloveno 367 kusů bažantí zvěře. Bohu-
žel se nám při honech nepodařilo ulovit žádného divočáka ani zvěř 
škodící myslivosti.   

Zajíce jsme v uplynulé lovecké sezóně ulovili dva pro kontrolu zdra-
votního stavu. Jejich stavy se v honitbě pohybují kolem 110 kusů. 
Kachny se vyskytovaly pouze na línském kališti a to v počtu do 50 
kusů, tyto jsme ovšem nelovily. 
Holubi hřivnáči se v honitbě vyskytují v počtu do padesáti kusů. 
Členy spolku nejsou loveni 
Koroptve se bohužel v naší honitbě již několik let nevyskytují, při 
současném způsobu zemědělského hospodaření nejsou schopny 
přežití. 
Srnčí je naší nejrozšířenější spárkatou zvěří, které věnujeme mnoho 
pozornosti ať již při přikrmování nebo při odlovu. Počty srnčího jsou 
stabilizované. V právě probíhajícím krmném období jsme spotřebo-
vali cca 50 q jadrného krmiva, přičemž na skladě je k dispozici ještě 
cca 25 q. V honitbě máme několik desítek slanisek, osvědčují se 
plastové kbelíky plněné sypkou solí míchanou s jedlou sodou. Co se 
týče odlovu, tak v uplynulé lovecké sezoně jsme odlovili 15 ks srnců. 
Další 2 srnci byli přejeti autem.  Nejvíce srnců bylo odloveno  
v lokalitě Kouta u Sudoměře 5 ks. Dále byli srnci loveni v lokalitě 
Ohrada a Hrádek, u Lín a u Spikal.  Z holé srnčí zvěře bylo odloveno 
11 ks srn a dalších 12 ks bylo nalezeno uhynulých, převážně po 
střetu s motorovým vozidlem.  Dále byla odlovena 4 srnčata a dal-
ších 13 kusů bylo uhynulých.    
V loňském roce byl výskyt dančí zvěře v honitbě spíše sporadický, 
zvěř přecházela a dlouho se v honitbě nezdržovala. Nepovedlo se 
odlovit žádného daňka. Bylo odloveno pouze 5 kusů daněl.  
Černá zvěř se v honitbě vyskytuje převážně v době vegetace polních 
plodin, především řepek. Je významným zpestřením loveckých 
zážitků. V probíhajícím hospodářském roce se podařilo odlovit 20 
kusů černé zvěře v poměru 2 kňouři (lončáci), 6 bachyní (lončáci)  
a 12 selat. Z uvedeného počtu bylo 9 kusů černé zvěře odchyceno 
do odchytových zařízení. 
Odloveno bylo také 36 lišek, 9 kun, 5 psíků mývalovitých, 9 koček,  
9 jezevců. 
Co se týče brigádnických hodin, tak v rámci spolku bylo odpracová-
no 1612 hodin, 100 hodin bylo přiděleno za výkon funkcí a 356 
hodin za odlov zvěře škodící myslivosti. 
Závěrem mé zprávy mi dovolte poděkovat všem členům spolku  
za obětavou práci, honcům za obětavou pomoc při honech, rodi-
nám za podporu a toleranci. Držitelům psů za celoroční péči o čtyř-
nohé kamarády. Obecním úřadům Katusice a Sudoměř za podporu 
naší činnosti, zemědělcům hospodařícím v katastru naší honitby  
za vstřícnost ke škodám na porostech a dále všem, kteří vnímají 
českou myslivost jako obohacení spolkové činnosti na dnes již znač-
ně změněných vesnických sídlech. 
Dovolte mi též popřát hodně zdraví, štěstí a mysliveckých zážitků. 
 

                                                                 S pozdravem Myslivosti zdar 
                                                                             Ladislav Jíra ml. 

Začátek roku 2022 v naší škole 
I začátek roku 2022 byl ovlivněn epidemií Covid 19. U většiny tříd 
probíhala výuka téměř po celou dobu prezenční formou. Vzhledem 
k nařízenému testování, byl pozitivní žák ve třídě odhalen a poté po 
konzultaci s KHS situace vyhodnocena a případně nařízena karanté-
na třídy. V polovině února bylo povinné testování ukončeno,  
ale dále platila hygienická pravidla (roušky, větrání, hygiena rukou  
a nemíchání kolektivů).  
K velkému uvolnění došlo v polovině března, kdy přestala platit 
povinnost nosit ve školách ochranu úst a bylo zrušeno doporučení 
nemísení kolektivů.  
Dá se říci, že v tuto chvíli se celá škola nadechla a začal pro nás 
běžný školní život.   

 

ZŠ KATUSICE 
 

ZPRÁVA MYSLIVECKÉHO HOSPODÁŘE MS HRÁDEK KATUSICE ZA ROK 2021 
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Rozvolnění opatření mělo po dvou letech dopad i na zájemce  
o vzdělávání na naší škole a my jsme mohli do naší školy pozvat 
rodiče předškoláků na prohlídku školy spojenou s informační 
schůzkou, která za hojné účasti proběhla 10.3. 
Navazující důležitou akcí školy byl prezenční ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, 
který se uskutečnil v úterý 5.4. Do 1. ročníku 2022/2023 bylo přijato 
18 dětí a dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docház-
ky.  
Další situací ovlivňující školní život je válka na Ukrajině, která má  
za důsledek příliv uprchlíků, a to i do okolí naší školy. Naše škola 
s velkou podporou Obce Katusice ihned zahájila pomoc ukrajinským 
dětem vytvořením Adaptační skupiny, do které děti začaly docházet 
na výuku češtiny. Dále byla tato skupina zaměřena na socializaci 
dětí do našeho prostředí a navazování kontaktů s dětmi českými. 
Pro tuto skupinu byla vyčleněna jedna česká paní učitelka a pro 
pomoc při překonávání jazykové bariéry byla přijata jedna ukrajin-
ská paní učitelka. Již po měsíci fungování této skupiny jsme viděli 
na dětech první úsměvy a základní schopnosti se dorozumět česky.  
Z pohledu naší školy toto byla od nás důležitá pomoc, kterou jsme 
mohli dát. Velké díky patří starostce obce Katusice Mgr. Věře Šten-
cové a s ní celému zastupitelstvu obce Katusice, za rychlé rozhodo-
vání o přidělení pomoci. Díky naší obci měly ukrajinské děti obědy 
zdarma. 
Tato pomoc byla poskytnuta v pravou chvíli, rychle a adresně, a to 
je v situaci uprchlíků důležité.  
Na plat ukrajinské paní učitelky, která je pro naši školu v této ná-
ročné době velkým přínosem, sháníme peníze doslova „kde se dá“. 
Již nyní se nám podařilo získat podporu od Nadace charty 77 na 
zajištění výuky ukrajinských dětí. Dále jsme podali žádost na MŠMT, 
u které právě probíhá schvalování a také byla o finanční podporu 
v případě potřeby požádána Obec Katusice.  
Pomocnou ruku podala i Obec Sudoměř, která je připravena 
v případě potřeby nás v naší pomoci podpořit. 
Zápis ukrajinských žáků do naší školy proběhl 2. 6. 2022 
A co bude dále, ukáže čas…. 
 
Zahájení nového školního roku 2022 a podzim v naší škole 
 
Ohlédnutí za prázdninami 
O prázdninách v naší škole celé dva měsíce fungovala Adaptační 
skupina pro ukrajinské děti, na kterou škola získala dotaci od MŠMT 
ve výši 600.000,- korun. Díky této aktivitě jsme mohli nabídnout 
žákům školy PRÁZDNINOVOU DRUŽINU každodenně od 7 do 15 
hodin, kdy si děti hradily pouze stravu a výlety v ceně 800,- Kč/1 
týden. 
Mzdy pedagogů, kteří skupiny vedli, byly zcela hrazeny ze získané 
dotace. 
Vlivem dobrého hospodaření s dotací, mohly být zakoupeny i nové 
výukové pomůcky, které škole zůstávají natrvalo.  
Největší snahou této akce bylo adaptovat ukrajinské děti na naše 
prostředí, naučit je co nejvíce česky a tím je v případě zářijového 
nástupu do školy co nejvíce připravit a začlenit mezi naše děti. 
Tento cíl byl splněn. 
 
Velká pochvala a poděkování pracovníkům školy, kteří se prázdni-
nové družiny účastnili. 
 
Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023 proběhlo ve čtvrtek 
1. září 
Do školy nastoupil rekordní počet  - 110 žáků. Pro zajímavost: 96 
žáků české národnosti, 12 žáků ukrajinské národnosti a 2 žákyně 
vietnamské národnosti. 
Žáky 1. ročníků, kterých nastoupilo 17, uvítala paní starostka Mgr. 
Věra Štencová a společně s pracovnicemi obecního úřadu předala 
prvňáčkům balíček výtvarných potřeb v hodnotě 200,- korun. Hlavní 
slovo s přáním úspěšného startu do nové životní etapy měla Mgr. 

Helena Krebsová – ředitelka školy a zároveň třídní učitelka 1. roční-
ku. 
Nově přijatých ukrajinských dětí do školy 1.9. nastoupilo 9 a byly 
zařazeny do kmenových ročníků. Navíc je jim stále poskytována 
podpora – doučování českého jazyka, která je financována 
z prostředků MŠMT a z nově získané dotace ŠABLONY JAK. 
Vzhledem k tomu, že máme ve škole nad 10 žáků s odlišným mateř-
ským jazykem, byla škola zařazena mezi školy určené pro poskyto-
vání bezplatné jazykové přípravy – což je financováno s MŠMT. 
 
Nově získané dotace pro naši školu 
- z Fondu Ukrajina od Nadace Charta 77 – 60.000,- Kč na rok 2022  
a 69.000,- Kč na rok 2023 
- na Adaptační skupiny pro ukrajinské děti – 600.000,- korun 
k vyčerpání do konce roku 2022 
- JAK ŠABLONY I. – šablony Jana Ámose Komenského  - období 
čerpání 2022 – 2024, 766.350,- korun 
Tyto dotace jsou především využívány na doučování dětí vzhledem 
k distanční výuce v předchozích letech a pokrývají úhradu za volno-
časové kluby, které naše škola nabízí především žákům 4. a 5. roč-
níku (žáci, kteří se již nevejdou po vyučování do školní družiny). 
Dále dochází k dalšímu vzdělávání našich pedagogů a přibližně 
polovina dotace je využita na nákup nových pomůcek, převážně 
nových technologií, které zůstávají natrvalo škole. 
 
Běžný život školy 
Vzhledem k tomu, že se neopakuje situace z předchozích let, mohla 
se škola vrátit ke svému „běžnému životu“. 
Opět můžeme pro žáky pořádat zajímavé besedy, zvát do školy 
hudebníky a divadélka a za osvěžením vyrážet i mimo školu. Také 
jsme se vrátili k oblíbeným dílnám pro rodiče a děti, s obcí Katusice 
spolupracujeme na společných projektech a v neposlední řadě 
nacvičujeme vánoční besídku na téma - „Ze života hmyzu“, která se 
uskuteční 21. 12. a to veřejná generální zkouška od 10 hodin a 
hlavní představení od 17 hodin. 
Chtěla bych poprosit všechny zájemce o zhlédnutí programu, aby 
zvážili možnost dopolední návštěvy, protože odpoledne bude 
opravdu plno. Děkujeme. 

 
 
A co jsme již stihli: 
4. 10. „Zvířátkový den“ – s výukovým programem Dravci 
20. 10. „Bramborování“ – dílna pro rodiče a děti, ale i ostatní zá-
jemce. Společně strávené odpoledne ve škole ve znamení „bram-
bor“ – vyrábění z brambor, vaření z brambor, sportování s brambo-
rou a ochutnávky pochutin z brambor od maminek našich žáků. 
24. 10. jsme s žáky spali ve škole 
3. 11. vyjel 4. ročník na dopravní hřiště 
5. 11. jsme se zúčastnili akce pořádané místními rodiči „Katusické 
dušičky“ – s naší „Strašidelnou školou“ 
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9. 11. jel 1. ročník do KD MB – na divadelní představení „Nešťastný 
Šafářův dvoreček“ 
16. 11. za námi do školy přijel náš oblíbený kytarista p. Kaulfers 
s krásným kytarovým koncertem 
22. 11. celá škola absolvovala výukový program – „Tonda obal“  
– o odpadovém hospodářství 
22. 11. jel 2. ročník do KD MB – na divadelní představení „ O prin-
cezně, Luciášovi a makových buchtách“ 
 
A co máme do konce roku 2022 v plánu? 
27. 11. Jarmark s rozsvěcením vánočního stromu 
5. 12. bude v naší škole chodit Mikuláš s anděly a čerty – a snad 
roznášet balíčky dobrot 
7. 12. pojede 2. ročník do KD MB – na divadelní představení „Vá-
noční pohádka ze zahrádky“ 
13. 12 pojede 1. ročník do KD MB – na divadelní představení „ Čas 
zázraků“ 
15. 12. „Den otevřených dveří“ a schůzka s rodiči budoucích prvňá-
ků (šk.rok 2023-24) 
19. 12. vystoupení fléten na Kovanci 
20. 12. budeme nápomocni OÚ Katusice s přípravou programu  
pro naše seniory a ještě jednou 

21. 12. vánoční besídka na téma - „Ze života hmyzu“, a to veřejná 
generální zkouška od 10 hodin a hlavní představení od 17 hodin. 
Chtěla bych poprosit všechny zájemce o zhlédnutí programu,  
aby zvážili možnost dopolední návštěvy, protože odpoledne bude 
opravdu plno. Děkujeme. 
22. 12. nás čekají třídní vánoční posezení a potom už všem dětem 
udělají radost vánoční prázdniny s příchodem Ježíška. 
 
Na závěr mi dovolte, abych veřejně poděkovala celému kolektivu 
školy, v mých očích za velice kvalitní a obětavou práci. 
I když nám v posledních letech byly v jejím plnění kladeny nemalé 
překážky, které nás připravily o spoustu sil, vše jsme úspěšně 
zvládli. 
Všem patří velké díky. 
 
A tak i svým děvčatům (veškeré pracovnice školy jsou ženy) a Vám 
všem srdečně přeji krásný advent a spokojené vánoční svátky proži-
té s těmi, kteří jsou Vám nejdražší a do nového roku hlavně hodně 
zdraví, spokojenosti a klidu. 

Za žáky a kolektiv ZŠ Katusice přeje  
Mgr. Helena Krebsová – ředitelka škol

SEZNAM JUBILANTŮ 2021 
Listopad 2021 
Burian Josef  83 let 
Olšák Štefan  75 let 
Prosinec 2021 
Kubínová Eva  84 let 
Skálová Zdeňka  75 let 
 

SEZNAM JUBILANTŮ 2022 
Leden 2022 
Vlk Václav  87 let 
Kuntoš Václav  87 let 
Němeček Jaroslav  75 let 
Únor 2022 
Zeman Ladislav  75 let 
Jírová Jiřina  70 let 
Hrnčíř Josef  70 let 
Březen 2022 
Cinkl Václav  91 let 
Zítová Marie  87 let 
Novák Josef  80 let 
Salva Juraj  70 let 

Duben 2022 
Folprechtová Miloslava 88 let 
Kuntošová Anna  81 let 
Martincová Marie  81 let 
Pinkasová Václava  70 let 
Doležal Jaroslav  70 let 
Květen 2022 
Martinec Jan  83 let 
Hegrová Dana  70 let 
Holoubková Blanka  70 let 
Červen 2022 
Jíra Josef   92 let 
Niko Ján   82 let 
Janda Jan   90 let 
Pazderník Václav  88 let 
Kollár Štefan  85 let 
Švancara Ladislav  75 let 
Houžvicová Hana  75 let 
Pekařová Miluše  80 let 
Červenec 2022 
Halouska Stanislav  82 let 
Grundman Lubomír 75 let 

 
Nováková Anna  75 let 
Šín Josef   70 let 
Černá Olga  70 let 
Srpen 2022 
Humlová Marie  88 let 
Chovanová Helena  85 let 
Kormošová Helena  84 let 
Jánošik Ladislav  75 let 
Měšťanová Helena  70 let 
Ginzlová Irena  70 let 
Září 2022 
Kudláková Blanka  80 let 
Listopad 2022 
Burian Josef  84 let 
Kollárová Vlasta  80 let 
Haničová Vlasta  80 let 
Lischková Eva  80 let 
Holoubek Jiří  75 let 
 

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

EVIDENCE OBYVATEL 
V našich obcích jsme k 31.12.2021 vedli v evidenci tyto počty 
obyvatel. 
 
Katusice 662 občanů, z toho se v průběhu roku 34 lidí přistě-
hovalo a 24 lidí odstěhovalo. 
Valovice 51 občanů, 3 lidé se přistěhovali. 
Spikaly 73 občanů, 1 občan nově přihlášen, 3 odhlášeni. 
Trnová 43 občanů, 2 nově přihlášeni. 
Doubravice 15 občanů, 2 lidé se přihlásili, 2 odhlásili. 
 
Celkem se v roce 2021 do našich vesnic narodilo 10 dětí,  
7 holčiček a 3 chlapci. Své „ANO“ si v našem matričním obvo-
du řekli 3 novomanželské páry. 
 

 
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI 
11/2021 Bláhová Marie 
12/2021 Szentandrássi Jozef 
1/2022 Levová Leontýna Eliška 
1/2022 Bursa Antonín  
2/2022 Mrnková Amálie 
3/2022 Macounová Sofie 
5/2022 Růžek Václav 
6/2022 Babicová Natálie 
6/2022 Štencová Tereza 
7/2022 Černý Radovan 
8/2022 Koudelka Adam 
 
 

  

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI 
2/2022 Jana Heřmanová  
2/2022 Jiří Boura 
4/2022 Jana Štencová 
5/2022 Josef Kučera 
5/2022 Milan Štenc 
6/2022 Bohumil Holeček 
8/2022 Pavel Houžvic 
11/2022 Soňa Dvořáčková 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 23. dubna byly v obřadní síni Obecního úřadu v Katusicích  
za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, slavnostně  
přivítány tyto děti: 
 
5/2021 Markéta Měšťanová 
5/2021 Valdemar Šimůnek 
6/2021 Marie Jírová 
8/2021 Ester Tošovská 
12/2021 Szentandrássi Jozef 
1/2022 Levová Leontýna Eliška 
1/2022 Bursa Antonín  
2/2022 Mrnková Amálie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vybarvi si obrázek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TO JSOU VÁNOCE 
Pokaždé, když se ruka natáhne,  
aby pomohla druhému… to jsou Vánoce. 
Pokaždé, když někdo odloží hněv stranou  
a usiluje o porozumění...  to jsou Vánoce.  
 
Pokaždé, když lidé zapomenou na své rozdíly  
a ukáží svou lásku k sobě...  to jsou Vánoce.  
To jsou Vánoce, kdy nás sváteční dny přinášejí  
blíže k duši lidského chápání.  
Blíž k požehnání míru!

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,  
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Katusicích. 
 
Všechny Vaše připomínky, či příspěvky zasílejte 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 
 
 

mailto:urad@obec-katusice.cz
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