
pomalu přichází zima a s  ní i poslední zpravodaj 
letošního roku. Jak je již zvykem, zimní zpravodaj 
slouží k bilancování. Jsem přesvědčená, že jste si sami 
během tohoto roku všimli, co se u nás v Katovicích 
dělo. I přesto si dovolím dnes stručně tyto akce shrnout.
Hned na začátku jara se rozběhly opravy ve 

fotbalových  kabinách v  areálu U Lesa. Posléze bylo 
u jezu vybudováno dětské hřiště a hřiště pro juniory. 
Akci jsme stihli zrealizovat ještě před začátkem 
hlavních prázdnin, a tak hřiště prošlo během léta 
velkou zátěžovou zkouškou. Okolí jezu ožilo a malí 
návštěvníci dávali najevo svou spokojenost snad každý 
den. Posilovací stroje také nezůstávaly prázdné, a 
tak věřím, že i příští rok bude návštěvnost minimálně 
stejná. V této části obce nás také čeká vybudování tolik 
žádané převlékárny. 
V  létě začala rekonstrukce zdravotního střediska. O 

tom, jak dopadla, se můžete přesvědčit sami. V horním 
patře budete moci v  dohledné době využít služby 
nových nájemců, kteří budou nabízet fyzioterapeutické 
služby. Své provozovny zde budou mít paní Michaela 
Matasová a pan Bc. Matěj Sokol. Zbývající prostory 
ve středisku opravíme a připravíme k  případnému 
pronájmu pro tolik chybějícího zubního lékaře. Sluší se 
na tomto místě poděkovat katovickým volejbalistkám, 
které nabídly svou pomoc při úklidu vnitřních prostor a 
tím nám velice pomohly. 
Výměny oken se dočkal jak kulturní dům, jídelna 

školy, tak i budova úřadu městyse. Na úřadu jsme 
navíc opravili obřadní síň a už se moc těšíme na první 
vítání občánků. V  budově můžete navštívit prostory 
zrekonstruované knihovny, kde v  nových regálech 
naleznete přes tisíc nově zařazených knih.
Na podzim jsme instalovali osvětlení v  lokalitě za 

hřištěm, probíhá instalace světel v  Kolářově ulici a 
výměna několika světel, které jsou nyní v  havarijním 
stavu. Poslední akcí letošního roku je oprava povrchu 
ulice Na Podskalí, kde jsme zároveň ve sportovním 
areálu vydláždili chodník před vstupem do budovy. 
Věřím, že i z těchto řádek je vidět, že jsme nezaháleli a 

snažili se splnit všechno to, co jsme si na začátku roku 
naplánovali a zařadili do rozpočtu. 
A co nás čeká v příštím roce? Chtěli bychom opravit 

toalety ve škole, prodloužit komunikaci Zahradní, 
připravit projekt na vybudování nové školky… To jsou 
zatím pouze některé ze základních priorit. Čeká nás 
tradiční příprava a sestavení rozpočtu na rok 2018, 
kdy společně se zastupiteli rozhodneme, které akce 
zrealizujeme.
Stejně jako každý konec roku je spojen s bilancováním, 

je zde na místě i poděkování. Poděkování všem, kteří 
nám pomáhají při naší práci. Na prvním místě chci 
poděkovat zastupitelům. Jejich profesní znalosti, 
podpora a pomoc při řešení problémů jsou bezesporu 
tou největší pomocí při práci na úřadu. Velice si vážím 
přátelské pohody a klimatu, které na zastupitelstvu 
panuje. Poděkování patří Vám všem, kdo jste svým 
dílem přispěli na zkvalitnění života tady u nás, nebo 
podali jakékoli podněty k jeho zlepšení. 
Na závěr Vám všem přeji, aby se Vám podařilo alespoň 

o Vánocích se na chvíli zastavit a odpočinout si, abyste 
chvíle volna prožili pokud možno se svými nejbližšími 
a na ty, kteří s Vámi z jakéhokoli důvodu nemohou být, 
v klidu zavzpomínali. Přeji Vám, abyste se v příštím roce 
setkávali s rozumem, slušností a vzájemnou tolerancí. 
Ze všeho nejvíce Vám všem ale přeji jménem svým i 
jménem úřadu městyse pevné zdraví a spokojené 
prožití adventu.

ZPRAVODAJ
Katovický

2017
www.katovice.cz
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V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci 
oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého 
státu, XVI. všesokolský slet. Na něm bude představeno 
11 hromadných skladeb, Prahou projde sokolský průvod, 
vystoupí sokolští ochotníci, proběhnou i výstavy. Skladbu 
pro ženy a seniorky s názvem „Cesta“ nacvičuje 14 
cvičenek naší jednoty.
Skladba určená pro ženy a seniorky na střihovou country 

hudbu je rozdělena do tří částí. V první jsou volné variace 
na country tance, ve druhé cvičení s šátkem a ve třetí se 

využívá šátek s kuličkou.
Cesta, proč právě cesta? Všechny jsme někde na cestě, 

cestě života. Každá z nás již po této cestě ušla nějaký kus 
a ještě nějaký kus zbývá. Všechny jsme se někde narodily 
a všechny se někam rády vracíme. A v neposlední řadě 
jsme všechny báječné ženské. A od toho se odvíjí i výběr 
písní pro tuto skladbu, kterými jsou: „Veď mě dál, cesto 
má“ – Pavel Bobek, „Divokej horskej tymián“ – Pavel 
Žalman Lohonka a „Báječná ženská!“ – Michal Tučný.

Donášková služba knih
Máme pro naše věrné čtenáře seniory milou novinku, a 

to donáškovou službu knih z Kolářovy knihovny. Stačí si 
jen zavolat na telefonní číslo 383 399 162, nebo napsat 
na e-mailovou adresu: knihovna@katovice.cz, sdělit 
číslo své čtenářské legitimace, popř. jméno a příjemní.
Poté si zvolíte váš oblíbený žánr nebo spisovatele. 
V následujících dnech vám budou knihy doručeny.
 Kniha jako dárek
Přemýšlíte, čím udělat radost svým blízkým? Co třeba 

knihou „Jak se hledá perla“ od Václava Matějky? V 
nabídce jsou také „ Písně a řeči“ od Josefa Režného, 
„Katovická zastavení“, „Prácheňský poklad“ od Ondřeje 
Fibicha a mnoho jiných. Přijďte si vybrat pro sebe nebo 
své blízké.
DVD s dokumentem Transport smrti
V naší knihovně je také k dostání DVD s dokumentem 

o událostech na konci války v Katovicích. 

2

Zprávy a novinky z katovické knihovny

Blíží se svátky narození našeho Spasitele. Přesto 
mnohým tyto svátky nepřináší spásu, ale spíše stres. 
Domnívám se, že je to způsobeno zaměřením jen na 
hmotnou stránku Vánoc. Po duchovním prožití touží asi 
každý: „aby to bylo v klidu a pokoji“, „abychom se měli 
rádi“, „aby byla rodina pohromadě“, „abychom udělali 

druhým radost“. ... Adventní příprava právě k tomu slouží.
Nemusíme nechat vyjádření naší touhy po dobru jen na 

Štědrý večer. Každý večer může být štědrý, když budeme 
myslet na potřeby druhých více než na své přání.
Každý si něco přeje od „Ježíška“, ale zajímal se někdo, 

co by si přál Ježíšek od nás?

Pár myšlenek k adventu

Váš farář Jenda Turek

Pátek 22. 12. 2017 Adorace s možností svátosti smíření, v kaplance na faře od 17:00 hodin
Sobota 23. 12. 2017 Mše svatá čtvrté neděle adventní, od 17:00 hodin
Neděle 24. 12. 2017 Betlémské světlo, od 14 do 15 hodin před kostelem. Od 14:30 hodin zpívání koled   
   s Filipojakubským sborem v kostele
   Vigilie Slavnosti Narození Páně, tradiční půlnoční bohoslužba ve 23:00 hodin
Pondělí 25. 12. 2017 Slavnost Narození Páně, mše svatá v 8:30 hodin
Neděle 31. 12. 2017  Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 8:30 hodin s obnovou manželských slibů 
   Adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba, od 23:00 hodin
Pondělí 1. 1. 2018  Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá v 8:30 hodin 
Požehnané Vánoce a celý nový rok vám přeje vaše farnost

Vánoční bohoslužby a pořady v kostele sv. Filipa a Jakuba

Vaše knihovnice Alexandra Vačkářová

Katovické sokolky se připravují na XVI. všesokolský slet

Milena Novotná, Tělocvičná jednota Sokol

Pojďte na hokej
Všechny zápasy se hrají na zimním stadionu ve Strakonicích.
sobota 16. 12. 2017 Horažďovice - Katovice začátek 15:15 hodin
sobota 23. 12. 2017 Katovice - Drahonice začátek 16:00 hodin

i
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Myslivecký spolek Kněží hora Katovice
Vás srdečně zve na tradiční ples

POSLEDNÍ LEČ
25. prosince 2017 od 20,00 hodin
v kulturním domě v Katovicích
hraje FATIMA  vstupné 100 Kč

zvěřinová tombola

Tělocvičná jednota Sokol Katovice vás zve na akci

Česko zpívá koledy
sraz ve středu 13. prosince 2017 v 17:45 hod. na Husově náměstí.

Katovice zpívají koledy

Jako každý rok, tak i letos se zúčastnili naši žáci 
výtvarné a literární soutěže Čestický brambor. 
Tématem bylo tentokrát ,,Tajemství“. Protože jsme 
se v uplynulých letech vždy s našimi žáky umístili na 
medailových místech, neváhali jsme ani v letošním roce 
a do soutěže se s chutí zapojili. Potěšilo nás, že jsme se 
opět dostali mezi oceněné. Ve výtvarném zobrazování 
se umístili Dominik Sůsa ze 6. třídy a Václav Havelec 
ze 7. třídy, v literárním projevu uspěli Tomáš Martínek, 
Barbora Chvalová a Anastázie Pešková, všichni ze 6. 
třídy. Výtvarné práce vytvořili žáci pod vedením pana 
učitele Roberta Kostěnce, v literární části za podpory 
paní učitelky Irena Zetkové Jánské. Třešinkou na našem 
úspěšném dortu se letos stala kolektivní práce školní 
družiny. Žáci zde pod dohledem paní vychovatelek Ireny 
Štěrbové a Ivany Ježkové vytvořili velikou truhlu, kterou 
naplnili tajemnými předměty. Ve čtvrtek 23. listopadu 
2017 si všichni vítězové přebrali zasloužené odměny v 
Lidovém domě v Česticích.
II. kategorie
Anastázie Pešková – 6. třída – 1. místo – literární práce
Barbora Chvalová – 6. třída – 2. místo – literární práce 
Tomáš Martínek – 6. třída – 1. místo – literární práce
Dominik Sůsa – 6. třída – 2. místo – výtvarné práce

I. kategorie
Kolektiv školní družiny – 1. místo – kolektivní a 
prostorové práce
III. kategorie
Václav Havelec – 7. třída – 2. místo – výtvarné práce

Čestický brambor

Robert Kostěnec, Základní škola Katovice

Dominik Sůsa, Václav Havelec, kolektiv školní družiny
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Třetí ročník benefice Společně pro Aničku a Kačenku
Když se před dvěma lety zrodil nápad uspořádat benefici 

pro Aničku, byli jsme zvědavi, zda získáme alespoň pár 
tisíc korun. Zaznívalo i hodně pochybovačných hlasů, které 
byly přesvědčeny o tom, že se to určitě nepodaří. Ať tak, či 
tak, rodiče každého dítěte by se snažili udělat pro své dítko 
to nejlepší. Stejně tak rodiče Aničky i Kačenky, a protože 
v  jejich případě to znamená desetitisíce korun ročně na 
léčebné pobyty, rozhodli jsme se to zkusit. A díky Vám 

všem – malým i velkým, se už 2x podařilo shromáždit přes 
40  000 Kč na léčení obou malých slečen. Vydaří se třetí 
ročník benefice? Kdoví, třeba se vybere mnohem méně. I 
kdyby tomu tak bylo, jsem ale přesvědčen o jednom. Totiž, 
že každý, kdo se do benefice zapojí - ať tím, že sám něco 
vyrobí, nebo nabídne, nebo tím, že do ní finančně přispěje, 
nebude litovat. V  každém případě se přijďte adventně 
naladit. Za organizátory benefice Michal Novotný

Společně pro Aničku a Kačenku
Pátek 15. prosince 2017 od 16.00 hodin v domě kultury v Katovicích

Anička Fiedlerová má velmi vzácný genetický syndrom Phelan-
McDermid. Kvůli němu zaostává v psychomotorickém vývoji.

Kačenka Krýdová navštěvuje katovickou školku. Díky dětské 
mozkové obrně trpí triparézou - má postižené obě nohy a levou ruku.
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Za Atletiku Katovice Lenka Hlavová

Zprávy z atletiky
Poslední týden v srpnu, 30. 8. - 2. 9. 2017, se uskutečnilo 

letní soustředění atletů z Atletiky Katovice, které se letos 
konalo v RZ Radost v Dole u Sedlice. Zúčastnilo se ho 14 
dětí pod vedením trenérek Kájiny a Jitky. Trénovalo se 
v terénu, v lese a na místním hřišti. Při deštivém počasí 
se posilovalo ve společenské místnosti. Jitka si pro děti 
připravila zpestření - cvičení při hudbě. Soustředění 
bylo zakončeno závodem na čas (běh do vrchu, slalom, 
opičí dráha), který byl rozdělen do 3 kategorií dle věku. 
Nejrychlejšími byli: Markétka Fáberová, Katka Lišková a 
Jirka Pešek
(viz stránky atletiky www.atletikakatovice.cz) 
Na podzim se atleti zúčastnili třech závodů:

22. 9. Běh kolem Otavy ve Střelských Hošticích: 
2. místo: Jakub Kunzman, Markétka Fáberová,
Kateřina Gálisová 
7. 10. Běh kolem Kuřidla ve Strakonicích: 
2. místo: Lilien Samcová, Daniel Částka, Jakub Kunzman, 

Jan Tomšovic, Jiří Pešek 
21. 10. Běh kolem Ameriky v Písku: 
4. místo: Jakub Kunzman, 5. místo: Kačka Gálisová,
Jiří Pešek, 12.místo: Aleš Razák
Všem blahopřejeme!

S katovickými atletickými nadějemi se rád vyfotil Tomáš Skuhravý

Odpady v městysi
V letošním roce zastupitelstvo městyse přistoupilo k 

vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele služeb při 
svozu a likvidaci odpadů v městysi, a to jak komunálního, 
separovaného, tak i odpadů ze sběrného dvora. Léta u 
nás svoz a likvidaci odpadů prováděla společnost Becker 
Bohemia, s.r.o. Ta na konci roku 2016 změnila majitele 
a přejmenovala se na Odpady Bohemia s.r.o. Během 
restrukturalizace firmy jsme nebyli zcela spokojeni s úrovní 
poskytovaných služeb. Příkladem budiž nepravidelný 
svoz papíru z kontejnerů v obci a problematický odvoz 
odpadů ze sběrného dvora v prvním pololetí tohoto roku. 

Proto došlo k výběru nového dodavatele služeb. Vítězem 
výběrového řízení se stala opět společnost Odpady 
Bohemia s.r.o., přičemž jediným kritériem soutěže byla 
cena za svoz a likvidaci odpadů. V současnosti již byla 
se společností uzavřena smlouva. Aby občané nenabyli 
dojmu, že zastupitelstvo uzavřelo smlouvu s někým, kdo 
nebude řádně plnit smluvní ujednání, musíme konstatovat, 
že úroveň služeb se opět zvedla na požadovanou úroveň. 
Pozitivní na nové pětileté smlouvě je, že se podařilo mírně 
snížit cenu za odvoz a likvidaci odpadů. 

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Světlo ve tmě
Asi v noci si nejlépe všimnete toho, že v obci přibylo lamp 

veřejného osvětlení. Po loňské rekonstrukci veřejného 
osvětlení na Podskalí bylo letos doplněno veřejné osvětlení 
v ulici U Letiště. Na sklonku roku byly též vyměněny staré 
lampy v Sadové ulici a doplněny dvě lampy v Kolářově ulici. 
Osvětlení se dostalo i pěšině od sběrného dvora k ulici Nad 
Cihelnou, která je místními hojně využívána. I temný konec 
ulice U Lesa se rozzářil. Zde byla jedna lampa vyměněna a 

přibyla k ní jedna nová. Stejně tak i ulička Podskalí směrem 
k mostu nebude tak temná jako doposud. Nová lampa je 
i na modlitebně Československé církve husitské na rohu 
Nádražní ulice a Husova náměstí. Většina nově osazených 
svítidel je technologie LED. V  Kolářově ulici byly použity 
sodíkové výbojky se svítidly stejného typu, jaké jsou zde 
v okolí již instalovány. Tak ať se nám v noci dobře chodí…

Vánoční koncert na Boží hod vánoční
Vánoce v Katovicích si nelze představit bez koncertu v pondělí 25. prosince od 16:00 hodin v katovickém kostele 

sv. Filipa a Jakuba. S novými vánočními písněmi a koledami vystoupí Filipojakubský sbor a Pootavští trubači. Zazní 
tradiční pastýřské troubení v podání Jana Řehoře. Chybět nesmí ani katovické děti a na závěr si opět zazpíváme 
české koledy. Na koncert vás zvou Filipojakubský sbor, Pootavští trubači, Farnost Katovice a BEZ o. s.

i

Jindřich Zdráhal, místostarosta
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Ulice Podskalí
V podzimních měsících se dočkala úpravy větší část ulice 

Podskalí. Centrální prostranství před sportovním areálem 
směrem k staré zástavbě, dlážděná část ve svahu kolem 
Snopků a horní prostranství s uličkami k mostu a k poště 
dostalo zcela novou tvář. Společnost Kvint Vlachovo 
Březí proměnila tuto část Katovic k nepoznání. Stávající 
převážně štěrkové povrchy byly nahrazeny asfaltem, 
dlažba byla nově přeskládána. Kolem asfaltových 
povrchů byl osazen jen nízký obrubník, aby bylo možné v 
převážně stísněných prostorech této ulice alespoň otočit 
auto. Při tvorbě nových povrchů byl řešen i odtok dešťové 
vody z komunikace. Na horním prostranství byly osazeny 
žlaby, které svedou vodu z této části do kanalizace. Před 
kluzištěm byla pod štěrkem nalezena zakrytá kanalizační 
vpusť. Byla opravena, opatřena novou mříží a napomůže 
odtoku vody z této lokality. Během prací byla osazena i 
nová lampa veřejného osvětlení. V uličce k mostu již 

nebude tma. Při asfaltování této ulice došlo i k opravě 
povrchu chodníku od kapličky sv. Jana Nepomuckého 
k mostu. Tam již dlouho byly prohlubně, ve kterých se 
držela voda. Nový povrch situaci vyřešil.

Podzimní kulturní akce
V kulturním domě se v říjnu a listopadu konaly dvě 

kulturní akce pořádané městysem. V neděli 22. října 
odpoledne to bylo Nedělní posezení s písničkou, s 
dovětkem nejen pro dříve narozené. Záměrem bylo, aby 
se zejména naši senioři sešli na společné akci, kde by 
mohli posedět, popovídat si, poslechnout dobrou hudbu a 
třeba si i zazpívat. Na úvod byly prostřednictvím fotografií 
představeny zejména stavební akce, které vylepšily 
prostředí v naší obci. Poté kronikářka Irena Novotná 
promítla historické fotografie katovického rodáka Mariana 
Miřičky. Starší zavzpomínali na dobu svého dětství, my 
mladší jsme si připomněli, jak se u nás žilo před tři čtvrtě 
stoletím. Poté vystoupilo naše mládí, reprezentované 
děvčaty folklorní skupiny Otavánek pod vedením Ireny 
Štěrbové. Spolu s nimi vystoupili místní muzikanti, 
sourozenci Barča a Jakub Novotní, Katka Gálisová a Vendy 
Zdráhalová, kteří představili lidové písně z Prácheňska. V 
druhé části pořadu vystoupila kapela Přímý přenos, která 
zahrála „staré fláky“ dechové i populární hudby. Ze všech 
přítomných bylo cítit, že si odpoledne užili, mnozí jistě po 
dlouhé době někam vyrazili. A proto jsme takovou akci 
rádi zorganizovali.
Ve čtvrtek 9. listopadu se uskutečnila akce,pro Katovice 

dosti neobvyklá, a to večer francouzských šansonů s 
názvem Pod střechami Paříže. Hlavní interpretkou byla 

Eva Kriz Lifková, která také zpívala se Spirituál kvintetem, 
na klavír ji doprovodil Milan Dvořák. Velice milá byla 
návštěva asi sta lidí. V pozvánkách na koncert byla věta: 
„Přijďte nasát atmosféru Paříže“. I když jsme neopustili 
Katovice, ocitli jsme se na dvě hodiny v městě na Seinou. 
Asi všichni užasli nad výkonem paní Kriz Lifkové. Z její 
osobnosti bylo zřejmé, že jen nezpívá francouzské 
šansony, ale že francouzsky žije. Ne náhodou ji po 
koncertu vyprovodil bouřlivý potlesk nadšených diváků.

Betlémské světlo nás zahřeje 24. prosince 2017
Již tradičně si pro plamínek dovezený až z  Betléma 

můžete přijít mezi 14. a 15. hodinou před vchod do 
katovického kostela. Vánoční atmosféru navodí sklenka 
horkého nápoje, koledy zpívané Filipojakubským sborem 

(od půl třetí) a přání všeho dobrého od přátel a známých. 
Srdečně zve Farnost Katovice, BEZ o. s. a Filipojakubský 
sbor.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Šansony v podání Evy Kriz Lifkové



Se začátkem školy začaly i tréninky florbalu. Trenérský 
tým opustil Janek Jeřábek, kterému přejeme hodně 
studijních úspěchů. Novým trenérem se stal Matěj 
Sokol, který v  pátek trénuje nejmladší skupinu. Stále 
platí, že máme velké množství hráčů a hráček od 1. do 
9. třídy a ještě by to chtělo jednoho trenéra a především 
pondělní trénink věkově rozdělit. Ale konec stížností a 
pojďme k výsledkům. 
První, kdo na podzim vyrazil do ostrých soubojů, byl 

dívčí tým, který nám dorostl do kategorie mladších 
žákyň. V sobotu 4. listopadu si holky poprvé vyzkoušely 
Jihočeskou ligu mladších žákyň. Díky marodce a 
úrazům jsme musely přibrat dvě posily ze Strakonic a 
bez brankářky a bez nejlepší střelkyně jsme vyrazily do 
Milevska. Obavy vzbuzoval hned první soupeř - Štírky z 
Č. Budějovic, které v minulém turnaji porazily Milevsko 
18:0 a Soběslav 10:3. Naše holky se nedaly a hrály s 
Budějovicemi vyrovnanou partii (dokonce vedly 1:0). 
Nakonec favorizované Štírky dokázaly vyhrát 5:2, ale 
naše hráčky byly jediné, kdo jim dokázal dát gól. Škoda, 
že jsme s Č. Budějovicemi hrály hned první zápas, vždy 
nám minimálně jeden zápas trvá přechod z  našeho 
katovického „kanadského“ hřiště na širší a větší 
„normální“. V  druhém zápase holky přehrály papírově 
slabší Milevsko 12:2. Závěrečný zápas se Soběslaví 
tak byl přímým soubojem o druhé místo. Holky zvládly 
drama, kdy Soběslav na začátku druhé půle stáhla ze 
4:0 na 4:2, a vyhrály celý zápas 6:3. Se 6 body a se 
skóre 20:10 obsadily holky druhé místo a zaslouží si 
velkou pochvalu.
Den po děvčatech měla ve Strakonicích první turnaj i 

naše přípravka. Čekaly tam na ni tři týmy ze Strakonic a 
stejný počet z Písku. Naše parta hrála v novém složení 
bez řady opor, které přešly do elévů. Turnaj byl nesmírně 
vyrovnaný a čtyři týmy sahaly po medailích. Bohužel, 
přestože jsme prohráli jen dva zápasy, tak na nás zbyla 
ta nepopulární bramborová. Těší nás, že jako jediní jsme 
dokázali porazit vítěze turnaje Tygry ze Strakonic, kterým 
jsme vyprášili kožich 6:3. Celkem jsme 4x vyhráli a při 
skóre 23: 9 získali 12 bodů, což bylo jen jeden bod za 
druhým a třetím místem. O hezký úspěch se postarali 
Ondra Dub, Alžběta Fáberová, Kačka Kabelová, Jakub 
Kunzman, Eliška Novotná, Jan Novotný a Petr Zemen.
Na konci měsíce vyrazil na ČEPS pohár základních škol 

pro 3. – 5. třídu i tým elévů (posílený o dva fotbalisty a 
jednoho hokejistu). Přestože náš tým byl věkově mladší 
(vše 4. třída + 1x třetí a 1x druhá), soupeřů se nezalekl 
a ve skupině si poradil se soupeři ze ZŠ Cehnice a ZŠ 
Radomyšl shodně 3:2. Bylo jasné, že cesta do play-off o 
postup na krajské kolo povede přes strakonické školy. 

Po bojovné hře celého týmu a bezchybném výkonu Kuby 
Vondráška v brance to odnesla ZŠ Dukelská 2:1. Poslední 
zápas byl zároveň soubojem o první místo ve skupině (a 
o snazšího soupeře v boji o kraj). Bohužel favorizovaná 
ZŠ Povážská nezaváhala a vyhrála - 1:5. V boji o postup 
tak na nás vyšel taktéž neporažený vítěz druhé skupiny 
- ZŠ F. L. Čelakovského. První půle přinesla jen 2 góly 
v naší síti a k tomu zranění brankáře. To nás do druhé 
půle nažhavilo a výsledkem byly první čtyři dramatické 
minuty, kdy se hrálo nahoru dolů. Nejprve jsme snížili 
na 1:2, abychom hned dostali další gól na 1:3. Pak 
následoval náš další tlak, ze kterého jsme bohužel 
vytěžili jen dvě břevna a z protiútoku to bylo místo 2:3 již 
1:4 a bylo po zápase (konečný výsledek 1: 7). Přestože 
jsme měli mladší tým, sahali jsme po postupu a celkové 
dělené třetí místo z  deseti škol z  okresu je perfektní 
výsledek. A kdo se o něj zasloužil - v  brance Jakub 
Vondrášek, v obraně Otakar Buchta, Alžběta Fáberová, 
Matěj Kabele, Jakub Kunzman, Adam Rejšek a Jan 
Tomšovic (poslední zápas i v brance) a útočníci Matouš 
Petrášek a Jan Novotný.
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Katovický fotbal má za sebou další úspěšný půlrok
Vážení spoluobčané,
rádi využíváme této možnosti, abychom Vás informovali 

o činnosti našeho fotbalového klubu v uplynulém půlroce.
Rekonstrukce zázemí – ještě před zahájením 

podzimní části sezóny proběhla již třetí etapa 
rekonstrukce zázemí sportovního areálu U Lesa. 
Tentokrát došlo k  rekonstrukci sociálního zařízení, 
stropů a podlah v budově, jejíž součástí je kuželna. Celá 
akce, jejímž zhotovitelem byla Stavební společnost H 
a T, spol. s  r.o., byla financována z rozpočtu městyse 
Katovice za podpory dotace Jihočeského kraje.
Muži – mužské áčko vstoupilo do sezóny doslova 

tragicky a po prvních pěti prohraných zápasech se 
bez bodu krčilo na chvostu tabulky. Následovala však 
povedená série výher a výsledkem je konečné páté 
místo po podzimu se ziskem 28 bodů. Nejlepším 
střelcem týmu je Michal Požárek s 13 přesnými zásahy. 
Průměrná divácká návštěva na našich zápasech byla 
195 diváků a je nejvyšší v  celém krajském přeboru. 
Diváci zaslouží velkou pochvalu, neboť mužstvu dokázali 
vytvořit domácí prostředí i na venkovních zápasech.
Mužská rezerva vstoupila do nového ročníku 

okresního přeboru pod vedením nové trenérské dvojice 
Petr Hrnčíř – Jaroslav Humeník a po podzimu je na 
výborném druhém místě pouhé dva body za vedoucím 
Poříčím. Jaro tak slibuje zajímavý boj o titul okresního 
přeborníka. Nejlepším střelcem mužstva je Dominik 
Hrubý. Průměrná návštěva na domácích zápasech 70 
diváků patří k nejvyšším v okresním přeboru.
Ve fotbalových soutěžích působí stále i naše stará 

garda, která je po podzimu na druhém místě okresní 
soutěže této věkové kategorie.
Mládež – velice nás těší, že se nám podařilo do dalšího 

ročníku přihlásit všechny mládežnické celky, i když jsme 
se museli v některých případech spojit s okolními kluby.
Dorost máme spojený s  Dražejovem, jeho domácím 

hřištěm je náš katovický Junior. Jeho kádr tvoří převážně 
loňští žáci, a proto se v  dorostenecké soutěži teprve 
rozkoukává. Přesto dokázal třikrát zvítězit.
Naši fotbalisté žákovské kategorie působí ve 

společných mužstvech ve Střelských Hošticích. 
Samostatná soutěž v kategorii mladších žáků nebyla na 
strakonickém okrese vypsána, proto se spojené mužstvo 
účastní okresního přeboru mladších žáků ve vedlejším 
klatovském okrese. Po podzimu je na výborném třetím 
místě. Starší žáci hrají okresní přebor strakonického 

okresu a vedou si rovněž velmi dobře, když jsou po 
podzimu na čtvrtém místě.
Obě mužstva přípravky jsou samostatná a působí 

v okresním přeboru Strakonicka. 
Starší přípravka odehrála pod vedením Pavla Kohouta 

na podzim 2017 celkem deset mistrovských utkání v 
rámci skupiny A okresního přeboru. V těchto zápasech 
získala celkem 19 bodů za 6 vítězství, 1 remízu a 3 
porážky a dosáhla celkového skóre 84:50. Nejlepšími 
střelci podzimu se stali Jan Tomšovic – 20, Matěj 
Kohout 18 a Tomáš Kopp 10 gólů. Družstvo starší 
přípravky tvořili další tito hráči: Matěj Kabele – 4 góly – 
kapitán, Otakar Buchta – 1, Jakub Vondrášek – 8, Lukáš 
Zídek – 1 (v září přestup do Volenic), Radek Kubelák – 3, 
Patrik Pojžárek, Jakub Vanda – 5, František Němec – 
brankář, Jan Novotný – 4, Marek Šmejkal – 3. Od 26. 11. 
2017 se starší přípravka zúčastní fotbalového turnaje 
Ekonomických služeb ve sportovní hale ve Strakonicích.
Mladší přípravka je v okresním měřítku velkou raritou, 

protože je tvořena převážně dívkami ve věku šest 
až devět let. Kádr trenéra Jiřího Barvíře na podzim 
tvořili tito hráči a hráčky: Simona Macháčková, Adéla 
Barvířová, Andrea Barvířová, Ester Samcová, Natálka 
Veselá, Michal Hokr, Nikol Macháčková, Jan Novotný, 
Milan Repko, Natálie Milčicová, Zdeněk Řezáč, Přemysl 
Čížek.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení obce a celému 

zastupitelstvu za trvalou podporu našemu sportovnímu 
klubu. Poděkování si zaslouží i všichni funkcionáři, 
rodiče a fanoušci, kteří se na chodu našeho klubu každý 
svým dílem podílejí. 
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví a rodinného štěstí v novém roce 2018!
Tomáš Hajdušek, předseda SK Otava Katovice

Katovický „A“ tým - Nahoře zleva: Jan Matas, Jakub Miklas, Tomáš Hajdušek ml., Vladimír Uher, Ondřej Koutský, Karel 
Cibulka, Jan Schánělec, Uprostřed zleva: Marek Hromíř, Pavel Rejšek, Michal Repa, Oleaksandr Kagui, Libor Horejš, 
Jaroslav Váchal, Libor Blatský, Michal Požárek, david Zoubek, Dole zleva: Petr Provazník, Jindřich Kadula, Miroslav 

Kolářík, Tomáš, Hajdušek st., Roman Malý, Jiří Kříž, Petr Šídlo, Tomáš Švehla
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Prodej vánočních kaprů
při vánoční atmosféře a poslechu vánočních koled

V sobotu 23. 12. 2017 od 10:00 do 13:00 hodin 
u hasičské
zbrojnice

Plesová a taneční sezóna v Katovicích
Pondělí 25. 12. 2017 Poslední leč, začátek ve 20:00 
hodin. Hraje Fatima. Přichystána je bohatá zvěřinová 
tombola! Vstupné 100 Kč
Sobota 13. 1. 2018 Retro Disco, začátek ve 21.00 hodin. 
Diskotéka pro starší a pokročilé. Vstupné 50 Kč
Sobota 3. 2. 2018 Hasičský ples aneb Hoří, má 
panenko, začátek ve 20:00 hodin. Hraje Melody band.  

Vstupné 90 Kč
Sobota 10. 2. 2018 Křesťanský ples, začátek ve 
20:00 hodin. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Ples je 
nekuřácký! Vstupné 90 Kč
Sobota 17. 2. 2018 Dětský maškarní karneval, začátek 
ve 14:00 hodin. Pořádá MŠ Katovice. Vstupné děti 25 Kč, 
dospělí 50 Kč

I sdružení BEZ vám přeje krásné Vánoce a dobrý rok 2018
Nejdřív mi ale dovolte krátké ohlédnutí za končícím 

rokem. I letos jsme se v BEZu snažili pro vás připravit 
akce tradiční (například Pootavské putování), z  nich 
asi děti nejvíc mrzí počasím zmařená drakiáda. Vedle 
toho jsme připravili opět několik novinek. V lednu jsme 
přednáškou „Zdravá výživa jako prevence civilizačních 
chorob“ otevřeli celoroční cyklus kurzů zdravého 
vaření s  Janem Jurášem. V  únoru jsme ve spolupráci 
s městysem Katovice vyprodali kulturní dům při besedě 
s  populárním farářem Zbignievem Czendlikem. Ke Dni 
matek jsme opět s městysem připravili první „Odpoledne 
pro ženy“. Poslední den školy jsme se přesunuli do 
středověku a přivítali prázdniny – děti si vyzkoušely řadu 
rytířských atrakcí a na závěr všechny pobavil kouzelník 
Michal Kohout. Začátkem července jsme si společně 
s archeology vyšlápli na Kněží horu a dozvěděli se něco o 
probíhajících průzkumech.
V  polovině prázdnin jsme pro malé zájemce připravili 

třídenní Animátorskou dílnu. Pod vedením animátorky 
Magdalény Bartákové si 19 dětí vyzkoušeno obtížnost 
animování. Jejich tři povedené animované klipy jste mohli 
vidět na říjnovém promítání. Kdo to nestihl, může se na ně 
podívat na internetu na těchto adresách:www.katovice.
cz/246-tri-animovane-videoklipy-nasich-deti.html nebo 
www.facebook.com/pg/spolek.BEZ/videos.
Těší nás, že se v  kroužku florbalu věnuje tomuto 

populárnímu sportu přes 20 dětí od 1. do 9. třídy. Kluci i 
holky už z mnoha turnajů přivezli řadu pěkných umístění. 
Vše výše uvedené by nebylo možné bez spolupráce s 

řadou z vás. Proto bychom vám všem na tomto místě 
rádi poděkovali. Stejně tak jsme velice rádi za podporu 
městyse Katovice a Komunitní nadace Blanicko-otavské 
a dík patří i všem organizacím, se kterými jsme měli 
možnost letos spolupracovat.
Za celé sdružení BEZ vám přeji radostné Vánoce a dobrý 

celý rok 2018. Michal Novotný, předseda sdružení

Adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den
Slavnostní adventní odpoledne pro katovické 15. prosine 2017
16:00 hod. program zahájí děti z katovického souboru 
Otavánek
16:15 hod. otevření dílniček pro děti a zahájení benefice 
Společně pro Aničku a Kačenku
17:00 hod. Vystoupí katovické taneční studio Orin
17:15 hod. Představení stepového dua Majda Himmerová a 

Hynek Samec 
18:00 hod. Zábavná benefiční aukce
18.30 hod. hodin Koncert skupiny Ádh Mór a koledy s Malou 
dudáckou muzikou
Ádh Mór je nejmladším souborem při ZUŠ Strakonice a 
hraje keltskou muziku. Naopak v Malé dudácké kapela hrají 
nejmladší muzikanti. Oba soubory vede učitel Pavel Reitmaier.
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Cyklus Kořeny XXXVIII - Vánoce před 100 lety
Vánoce máme spojené nejen s narozením Ježíška, ale 

i se sváteční atmosférou, rodinnou pohodou, dobrým 
jídlem a pitím, dárky, stromečkem, hojností všeho. To, 
co nám přijde jako samozřejmost, pro naše předky ale 
nebylo pravidlem. Stačí, když se podíváme do poměrně 
nedávné historie 20. století, které bylo stoletím plným 
společenských a politických zvratů a změn. I. světová 
válka, rozpad monarchie, hospodářská krize, II. světová 
válka, nástup komunismu…
Jaké tedy byly Vánoce před 100 lety? Starší generace 

je zná z  vyprávění svých rodičů a prarodičů, pro 
mladou generaci je to už něco těžko představitelného. 
Přeneseme-li se o 100 let zpátky, octneme se v době 
I. světové války, která pro naše předky znamenala 
skutečně těžkou zkoušku. Válečná doba se dotkla také 
vánočních svátků. Život lidí zasáhla naprosto fatálně. 
Přinesla s sebou nedostatek, bídu, bolest a žal. Mnohé 
rodiny byly i během vánočních svátků rozděleny, své 
blízké měly na frontě. Místo toho, aby se lidé mohli 
radovat z  Vánoc, někteří truchlili nad ztrátou svých 
blízkých, či přemýšleli, co dají dětem jíst.
Podíváme-li se do zápisů katovické obecní a také školní 

kroniky, najdeme tam pro období I. světové války zmínky 
svědčící o stále se zhoršující hospodářské situaci. 
Už v roce 1914 se objevuje povzdech, že „Setba jest 

opožděna a to proto, poněvač ženy samy pole obdělávaly. 
Při práci polní pomáhaly děti školní.“
Ze zápisů také vyplývá, že katovická obec musela 

během války několikrát ročně odevzdávat dodávky 
obilí. Konaly se sbírky kovů, vlny. Posléze musela obec 
odvádět i brambory.
V roce 1915 bylo v katovickém hostinci ubytováno 60 

rodin uprchlíků z Haliče. 
V dubnu 1915 byl zaveden přídělový systém, kdy se 

většina životních potřeb - mouka, chléb, cukr, sádlo, 
maso, brambory, mléko, šatstvo, mýdlo, petrolej, uhlí 
atd, vydávala v omezeném množství na lístky. (Vázané 
hospodářství bylo v ČSR zrušeno 1. července 1921). 
Navíc ministerským nařízením z  8. května 1915 byl 
omezen prodej masa a masitých jídel. „Ve středu a 
v pátek není dovoleno požívati masitých pokrmů.“
I v  této těžké době však katovičtí občané mysleli na 

potřebné. V  roce 1915 v  Katovicích připravili vánoční 
nadílku pro vojsko. Kromě peněz děvčata upletla 26 
párů punčoch, 9 párů návleků a 25 párů nátepniček. 
Učitelský sbor spolu s duchovní správou věnovaly do 

vojenské nemocnice knihy pro raněné vojáky. Peníze 
na ně se vybraly od lidí v Katovicích, Krtech, Hradci, na 
Střele, v Dražejově a na Virtu. Navíc přispěla i katovická 
obec.

Zima 1916 s  sebou přinesla ještě tíživější situaci. 
V  katovické kronice se dočteme toto: „Po zborcených 
nadějích na smír hrozila zima r. 1916 již opravdovým 
nedostatkem, který ohrožoval nikoliv jen chudinu, 
nýbrž i vrstvy střední a zámožnější obyvatelstvo, které 
udržovalo dřívější svou míru životní dosazováním úspor 
k  pravidelným, u mnohých oborů i živností dokonce 
umenšeným příjmům. Byla neúroda bramborů; příděly 
mouky a chleba zmenšovány, luštěniny odňaty, 
širokému konsumu vůbec plodin zahraničních, jako 
rýže, kávy, čaje, cizího ovoce jevil se citelný nedostatek 
při cenách neslýchaně vyrůstajících, masa málo a za 
pateronásobné ceny… Jen pod rukou kupováno máslo 
a tuky… Cukr a káva pod úřední kontrolu a přidělováno 
v nepatrných dávkách.“ Není proto divu, že se radikálně 
v obci zvýšil počet úmrtí.
V roce 1917 byla země již válkou vyčerpána. Hledaly 

se suroviny i potraviny, kde se jen dalo, kvetl černý trh. 
V  roce 1917, 30. a 31. ledna došlo pro válečné účely 
k rekvírování zvonů z katovické kostelní věže. Katovice 
přišly o 2 zvony o váze 4 q a 10 q. Téhož roku byl velký 
nedostatek uhlí.
„Není proto divu, že zima záhy a ostře počínající, 

působí obyvatelstvu vážné starosti. Zásob není, příděl 
všech potravin tak upraven, že ku živobytí vůbec 
nestačí… Vždyť jest to na den asi 150 g chleba, 71 g 
mouky, 213 g bramborů a 35 g masa; tudíž všeho všudy 
469 g potravin (v kronice se součet udává 479 g) – ani 
ne půl kg denně. Obuv není. Šat není. Uhlí není. Petrolej 
není. Svíček není. Hrozný to rok 1917!“
V Katovicích se konala sbírka prádla, před Vánoci pak 

sbírka pro sirotky padlých vojínů. Zajímavá je i drobná 
zpráva, že koncem roku 1917 darovala císařovna Zita 5 
párů kožené obuvi pro děti katovické školy.
Na podkladě těchto drobných zmínek si můžeme 

představit, že vánoční svátky v  době I. světové války 
nebyly ani radostné, ani 
hojné. To, že prožíváme 
již řadu let Vánoce 
v  míru a pokoji není 
rozhodně samozřejmost. 
Važme si tohoto daru 
a vzpomeňme i na 
naše předky, kteří 
prožívali i Vánoce velmi 
neradostné.

Irena Novotná, kronikářka
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Provozní doby během svátků

22. 12. 7:00 – 17:00 28. 12. 7:00 – 17:00
23. 12. 7:00 – 11:00 29. 12. 7:00 – 17:00
24. 12. 7:00 – 10:00 30. 12. 7:00 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
27. 12. 7:00 – 17:00

23. 12. 6:30 – 11:00 28. 12. 6:30 – 11:00
24. 12. ZAVŘENO 29. 12. 6:30 – 14:00
25. 12. ZAVŘENO 30. 12. 6:30 – 11:00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
27. 12. 6:30 – 11:00 1. 1. ZAVŘENO

22. 12. 7:00 – 17:00 28. 12. 7:00 – 15:00
23. 12. 7:00 – 11:00 29. 12. 7:00 – 15:00
24. 12. ZAVŘENO 30. 12. 7:00 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
27. 12. 7:00 – 15:00

22. 12. 17:00 – 23:00 28. 12. 17:00 – 22:00
23. 12. 17:00 – 23:00 29. 12. 17:00 – 23:00
24. 12. 14:00 – 17:00 30. 12. 17:00 – 23:00
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
26. 12. 17:00 – 22:00 1. 1. ZAVŘENO
27. 12. 17:00 – 22:00

24. 12. 20:00 – 2:00 29. 12. 10:00 – 23:00
25. 12. 17:00 – 23:00 30. 12. 11:00 – 23:00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. 11:00 – 2:00
27. 12. 10:00 – 22:00 1. 1. 12:00 – 22:00
28. 12. 10:00 – 22:00

27. 12. 6:00 – 10:00 29. 12. 6:00 – 10:00
28. 12. 6:00 – 10:00

Jednota COOP Katovice 
Vážení spoluobčané a především naši milí zákazníci. 
Opět se sešel rok s rokem a nastává čas vánoční a po něm 
novoroční. My zaměstnanci COOP prodejny Katovice jsme tu 
pro vás a přejeme si, abyste byli u nás vždy spokojeni se 
svým nákupem, a budete-li mít nějaké zvláštní přání, rády 
vyhovíme, pokud to bude v našich silách.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a 
zdraví v novém roce 2018 a těšíme se na Vás při nákupech u 
nás. Miluška, Dáša a Jarka

Koloniál Procházková Hana
Krásné a radostné vánoční svátky, skvělou náladu, klid a 
pohodu. Do nového roku Vám pak přejeme, abyste byli zdraví, 
aby se Vám splnily všechny Vaše cíle, naděje a sny. Ať Vám 
k tomu pomáhá osud i náhoda a také obrovská síla osobnosti. 
Vstupte proto do nového roku s tím, že Vaše cíle, touhy, sny 
a přání jsou nějakým způsobem realizovány, že se stáváme 
veselejšími, laskavějšími, plnými lásky, humoru a volnosti. No 
prostě šťastnými lidmi v naší překrásné a spokojené vlasti. 
Pro klid vánočních svátků jsme pro Vás upravily takto 
provozní dobu:
Koloniál Procházková Hana
Objednáváme čerstvě krájené salámy, chlebíčkové večky, 
saláty, dorty a cukroví ….

Potraviny Kotrba
Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v roce 2018.

Pivnice U Hasiče
Děkuje všem svým stálým zákazníkům za přízeň a přejeme v 
novém roce hodně štěstí a zdraví.

Restaurace a penzion U Vondrášků
Děkuje svým zákazníkům a přeje radostné Vánoce a šťastný 
nový rok.

Bufet Katovice 
Přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

23. 12. – 1. 1. 2018 ZAVŘENO

Ordinace obvodního lékaře MUDr. L. Hejlíkové 
Přeje všem občanům šťastné vánoční svátky a pevné zdraví 
v novém roce.
Ošetřujeme pouze akutní případy! Od 2. ledna opět 
ordinujeme v obvyklou dobu. 

Ordinace dětského lékaře MUDr. B. Kolenčíkové 
Přeje všem zdraví a pohodu v roce 2018.

Barvy laky – dekorace Katovice 
Děkují za přízeň a všem přejí klidné Vánoce a mnoho zdraví a 
radosti v novém roce 2018.

Obuv, rybářské potřeby 
Přejí krásné prožití svátků vánočních a do nového roku všem 
zdravíčko a pohodu.

Kemp Otavský ráj a restaurace Zvon otavského ráje 
Za celý kolektiv kempu Otavského ráje bych chtěl všem, 
kteří v létě zavítali do našeho kempu, a to jak po vodě, tak i 
po souši, poděkovat za vaši přízeň. Zároveň děkuji i svému 
kolektivu za pořádný kus odvedené práce. Rád bych popřál 
všem šťastné a pohodové Vánoce plné klidu na pohádky, 
vydařeného Silvestra a hodně zdraví, štěstí a radosti v 
nastávajícím roce 2018.
Pavel Bradáč

25. 12. ZAVŘENO 28. 12. 8:00 – 12:00
26. 12. ZAVŘENO 29. 12. 8:00 – 12:00
27. 12. 8:00 – 12:00 1. 1. ZAVŘENO

Lékárna U Andělů 
Veselé Vánoce plné lásky, pohody, pevného zdraví a štěstí 
Vám do nového roku přejí Vaše lékárnice.

Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport
Děkuje všem za spolupráci a podporu v roce 2017. Přejeme 
vám krásné a radostné Vánoce a do nového roku hlavně 
pevné zdraví a vše dobré. Michal Novotný

Kolářova knihovna Katovice
přeje všem čtenářům pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad 
jak se praví,lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké 
svátky, radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok. 
Knihovna bude v době 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 UZAVŘENA

25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
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Ing. Tomáš Hajdušek zastupoval obec, respektive městys 
Katovice, jako starosta dvě volební období, od 27. 11. 1998 do 
16. 11. 2006. Ve zmíněném období působil jako místostarosta 
Ing. Karel Němeček. V  prvním volebním období se započalo 
s  opravou místních komunikací, chodníků a plošnou….. 1. část 
tajenky…... Nad školní jídelnou byly vybudovány nové byty pro 
mladé rodiny. Druhé volební období bylo poznamenáno „ 500 letou 
velkou vodou“. Veškerá snaha byla především věnována obnově 
obce po povodních, opravě komunikací a chodníků na pravém 

břehu Otavy, ….2. část tajenky….. u Jezu a v  Liboči. V  centru 
obce byl vybudován v  podstatě nový sportovní a rekreační areál 
Na Podskalí pro metanou s  multifunkčním hřištěm pro nohejbal, 
volejbal, házenou,… 3. část tajenky…... došlo k opravě vnitřních 
elektrorozvodů základní školy a zateplení mateřské školky, kde 
byla použita zvláštní technologie zateplení zevnitř. 

 Starosta Hajdušek se velkou měrou ke konci svého funkčního 
období zasloužil o navrácení statusu městyse Katovice předsedou 
Poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem dne 10. října 2006. 

První starosta Městyse Katovice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

K

L

M  

N  

O      

Vodorovně: A) přirozený úbytek hmotnosti kapalin, Ostravsko karvinské doly, barvivo na vajíčka, část střechy. B) turecký zápasník (OH 
1948), zpěvohra, domácky Josef, jméno spisovatele Maye. C) …3. část tajenky….. D) divoké prase, obvazový materiál, část úst, sdružení 
podniků. E) akciová společnost, nemoc šílených krav, německy „ale“, odporovací spojka, německy „úhoř“, zkratka autonomní oblasti. 
F) anglicky „položit“, belgické lázně, dynastie švédských králů, iniciály režiséra Lamače, puls G) lenochod tříprstý, slangově „pracovní 
nářadí“, mořský pták, 10 x 10, MPZ Nizozemska. H) … 1.část tajenky…. I) vada, citoslovce ohrazení, prezent, označení ekologického 
zboží, okresní vojenská správa. J) stupeň citlivosti filmu, likérník, staroslovan, 12 měsíců, portugalsky „řeka“. K) iniciály herce Töpfera, otec 
zastarale, značka amerických PC procesorů, citoslovce chytnutí, jméno zpěvačky Sumac, iniciály desetibojaře Dvořáka, předložka. L) ... 2. 
část tajenky… M) jméno zpěvačky Langerové, důstojnická hodnost, povel pro psa. N) šprýmař, zbarvení, malý klín. O) přidat sůl, slovensky 
„mák“, český výrobce autobusů.

Svisle: 1) pražský německy píšící spisovatel, transformátor. 2) soubor map, potulný loupežník, bílý sport. 3) jméno spisovatele 
Feuchtwangera, anglicky“kauce“, bývalý pražský obchodní dům, výrobce cyklistických sedadel. 4) správní jednotky, jeseterovitá ryba, 
nadpis. 5) dědiny, vidina ve spánku, ten i onen, francouzský filmový komik. 6) slezské město, předložka, závěsné lůžko, chemická značka 
astatu 7) sloní zub, starověké počítadlo, americká značka automobilu, lesklý nátěr. 8) obuvnická niť, Verdiho opera, nezhoubný novotvar 
tukové tkáně. 9) dřívější majetek zádruhy, nasycený uhlovodík, město v Maroku. 10) podpěra, vyřazený spis, zvětralé nechutné pivo. 11) 
parazitující hmyz, bývalá španělská královna, javory, kus hadru. 12) společensky znemožniti alkoholem, písmeno řecké abecedy, kouřovod, 
iniciály zpěváka Kryla. 13) úřední spisy, lehké topné oleje, pytlákovy nástrahy, africká antilopa. 14) oschnout na povrchu, odvětví, tropický 
savec s pohyblivým rypákem. 15) opojný polynéský nápoj, hokejový hráč Mladá Boleslav, gramatická kategorie, keňský běžec. 16) švýcarské 
zimní středisko, horské jezero, část kraje. 17) trpasličí planeta sluneční soustavy, důrazné napomenutí
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Tajenka z minulého čísla: ….Miloslavem Vlčkem, purkmistr, předsedou …..
Katovický zpravodaj - Vánoční vydání 4/2017 (11. 12. 2017). Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází zpravidla 4x ročně. Vydává městys 
Katovice prostřednictvím Výboru pro spolkovou činnost, kulturu a sport. Povoleno Okresním úřadem ve Strakonicích pod reg. zn. 330703/91, evidenční číslo 
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