
dostává se Vám do rukou první Zpravodaj letošního roku, ve 
kterém Vás již tradičně informujeme o tom, co se nám podařilo 
zařadit do rozpočtu a co se bude v Katovicích dít nového. Největší 
investicí se pro tento rok stala oprava sociálního zařízení v hlavní 
budově školy. Během loňského roku jsme připravili projekt na 
opravu WC jak v hlavní budově, tak i v budově, kde je tělocvična. 
V  této části školy se počítá i s  rekonstrukcí a rozšířením 
stávajících šaten. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti celé 
akce, při které musí být kompletně vyměněny rozvody vody, 
kanalizace a elektřiny, jsme na zastupitelstvu rozhodli, že akci 
rozdělíme na dvě části. Letos v létě proběhne oprava sociálního 
zařízení v hlavní budově. Vzhledem k jeho současnému stavu 
jsme se rozhodli opravu realizovat i přesto, že na akci, která 
z rozpočtu městyse odebere téměř 3 miliony korun, není vypsána 
v letošním roce žádná dotace. Neboť budeme budovat i WC pro 
imobilní žáky, zažádali jsme o grant na pořízení schodišťové 
plošiny. Co se týká investice do školního vzdělávání, chceme 
v tomto roce připravit projekt na výstavbu zcela nové školky. Ta 
by měla nahradit současné zastaralé tři pavilony, jejichž velkou 
nevýhodou je chybějící propojení a zároveň navýšením kapacity 
nabídne místa i pro dvouleté děti. 

Velké změny začínají probíhat i na novém hřbitově. Smuteční 
síň se dočká opravy střechy. Hodně radikálně jsme zasáhli do 
nevyhovující výsadby. Byly poraženy přerostlé túje a stromy, 
které svými kořeny již silně zasahovaly do stávajících hrobů. 
Zároveň jsme na jaro připravili na více částech hřbitova zcela 

novou výsadbu. Tady patří velké poděkování Tomáši Turkovi, 
který připravil projekt na osázení hřbitova a jeho okolí. Tomáš se 
chopil i projektu na revitalizaci prostor kolem stezky na Střelu. 
V  současné době jsem pověřila pana Langmajera vyklízením 
stávajících prostor patřících městysi. Na nově uklizeném a 
upraveném prostranství vznikne ovocný sad, menší vodní 
plocha a hlavně konečně místo pro odpočinek kolemjdoucích. 
V souvislosti s ovocným sadem mě napadá ještě jedno jméno, a 
to je Lukáš Jirsa. Lukáš připravil grafický návrh orientační tabule 
k ovocnému sadu pod Horou. Je již hotova a v nejbližší době 
bude instalována. 

V  letošním roce se chceme zaměřit na výměnu starého 
osvětlení v  několika částech Katovic. Zažádali jsme proto o 
dotaci na jeho realizaci. Oprav se dočkají i sportovní areály. Na 
kluziště jsme nechali vyprojektovat nové osvětlení plochy, neboť 
havarijní stav sloupů nedovoloval jejich další použití.  Na jaře 
zde současně vybudujeme volejbalistům nové zázemí pro jejich 
sport. Areál U Lesa se dočká fasády na budově, kde je kuželna. 

V lednu jsme zažádali o dotaci na výměnu kanalizace a vodovodu 
v horní části Husova náměstí. Celá akce bude realizována pouze 
v případě přidělení dotace, o čemž se dozvíme na konci dubna.

Kultura v městysi je v plném proudu. Po zimní sezoně plesů, 
divadel a dalších společenských akcí bude v  létě vyměněn 
zbytek oken i vstupní dveře do sálu. Chceme opravit i oponu 
a zázemí ve výčepu. Hasičům jsme připravili finanční dar na 
opravu praporu.

Rozpočet jsme se snažili sestavit tak, aby obsáhl hlavní a 
nejdůležitější potřeby Katovic. Pevně věřím, že se nám podaří 
všechny akce realizovat včas a v pořádku. 

Myslím, že po přečtení těchto řádků nebudete mít pocit, že se 
v Katovicích nic dít nebude, stále je u nás co budovat, vylepšovat. 
Je pro nás obrovskou pomocí jakákoli věcná připomínka, nápad, 
názor. 

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkovala paní 
Slavíkové, která odchází koncem dubna do důchodu a strávila 
na městysi velkou řádku let jako matrikářka. 

Přeji Vám všem krásné jaro plné slunce, pohody a hlavně 
zdraví.

ZPRAVODAJ
Katovický

2018
www.katovice.cz
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Vážení a milí spoluobčané,

J A R O
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Šárka Němečková, starostka

Letos o vánočních svátcích jsem ale s politováním zjistila, že z našeho Betlému zmizela jedna figura. Nevím, jestli to byla recese, ale 
bere to bohužel tvůrcům figur, u kterých zastavují každoročně desítky lidí s dětmi a fotí se s nimi, elán do další práce. Škoda.



Tělocvičná jednota Sokol má v Katovicích dlouholetou 
tradici. Je nejstarší sportovní organizací v  obci a byl 
založen v roce 1920. V době založení měl 243 členy. Před 
nadšením a úsilím našich předků se musíme jen sklánět. 
Jako tělocvična sloužila z  počátku část továrny Jana 
Polana, který ji dal k dispozici zdarma, včetně elektrického 
osvětlení. Na úpravě se podíleli členové Sokola – těžili 
kamení a písek z  řeky na úpravu podlahy a instalovali 
skromné tělocvičné nářadí. Cvičilo se i venku na Ostrovci 
a pořádány byly i různé zájezdy.
Po dobu II. světové války byl Sokol jako silně vlastenecká 

organizace zakázán a mnoho jeho členů bylo zatčeno, 
mnozí z nich umučeni.V roce 1945 byla činnost obnovena. 
Cvičilo se v sále U Jelínků, kde se konaly také kulturní akce, 
zábavy a besídky. Krátce muselo být cvičení omezeno, 
jen žactvo a dorost mohlo díky uznalému administrátoru 
farnosti cvičit zdarma na římskokatolické faře.
V  roce 1947 se začalo jednat o výstavbě sokolovny. 

Místní národní výbor uznal důležitost této akce a rozhodl 
odprodat naší jednotě část obecních drah v  hodnotě 
2000 Kč. Doklad o koupi je z dubna 1947. Sokol tehdy 
disponoval určitým kapitálem, prodával papírové cihličky 
v  hodnotě 1 Kč, ale nepodařilo se probojovat cestu 

k  zařazení do tehdy chystaného pětiletého plánu. Ke 
stavbě nikdy nedošlo.
V roce 1948 byl Sokol zakázán a nahrazen sjednocenou 

tělovýchovou. Za totality přišel náš Sokol nejen o chatu 
na Kubově Huti, ale i o pozemek, kde měla sokolovna stát 
a kde nyní stojí řadové garáže. Náhradní plochu, nynější 
kluziště, areál Podskalí, dnes užívá Sokol Katovice z.s., 
dříve Tělovýchovná jednota Sokol Katovice.
Že můžeme ve cvičení pokračovat i dnes v  tělocvičně 

základní školy, kterou využíváme 4x v  týdnu, vděčíme 
obecnímu úřadu, který naše iniciativy každoročně 
finančně podporuje. Čtrnáct sokolek z Katovic se chystá 
na XVI. Všesokolský slet se skladbou Cesta. Katovický 
Sokol měl své reprezentantky na všech sletech po 
obnovení Sokola v roce 1989. V roce 1994 cvičila věrná 
garda, v roce 2000 věrná garda a starší žákyně, v roce 
2006 a 2012 ženy se skladbami Český suita a To všechno 
přines čas.
Čtyřicetiletá pauza v  možnosti šíření Tyršových idejí 

je až příliš dlouhá. V  současné konzumní době nejsou 
podmínky pro spolkovou činnost právě nejpříznivější, ale 
nevzdáváme se. 

Letos v  únoru jsem hledal v  archivu úřadu městyse 
nějakou dokumentaci a do rukou se mi dostala projektová 
dokumentace na stavbu sokolovny v Katovicích. Pochází 
z 20. května 1947 a jejím tvůrcem je architekt Václav 
Piloušek, stavitel ve Strakonicích. V přízemí byl navržen 
sál o rozměrech 12x20m, po delších stranách doplněný 
přísálími, dále jeviště se šatnami pro účinkující, výčep 
s kuchyní a byt sokolníka. V patře pak galerie, promítací 
kabina a sklad filmů a zasedací místnost Sokola. 
Součástí projektu je i rozpočet stavby na úctyhodnou 
sumu 2,184.456,90 Kč. 
Snažil jsem se dohledat nějaké informace o 

připravované stavbě sokolovny v obecní kronice. V roce 
1947 kronikář zapsal zápis s  názvem Potřeby obce. 
Z něj cituji: „Místní organizace Sokola hodlá v nejbližších 
letech postavit novou sokolovnu, kterou chce vybavit 
všemi moderními vymoženostmi. Nová sokolovna má 

státi po levé straně silnice do Strakonic.“ 
Sokolovnu v Katovicích nemáme. Máme ale v Katovicích 

sokolky. Jsme rádi, že se pořád scházejí ke cvičení 
v  tělocvičně základní školy, věrná garda našla zázemí 
v  objektu zdravotního střediska. Volejbalové družstvo 
žen, které hraje okresní přebor, je příkladem chuti do 
sportu. Jen tak dál. Na závěr pohled na projektovanou 
sokolovnu, jak ji ztvárnil arch. Piloušek.

Jak jste si již všimli, nejsou letos při platbě za komunální 
odpad vydávány známky na popelnice. Společnost Marius 
Pedersen, která provádí svoz komunálního odpadu v obci, 
je nepovažuje za nutné. Městys Katovice eviduje tak málo 
nezaplacených poplatků za komunální odpad, za což 

jsme velice rádi, že se známky ukazují jako zbytečné. 
Také s důslednější ochranou osobních údajů se známky 
stávají problematickými. Předpokládám, že známky na 
popelnice nebudeme lepit ani v příštích letech.

Známky na popelnice

Sokolovna v Katovicích

Chystáme se na slet aneb Pár řádek z historie katovického Sokola

Věnceslava Petrášová, Věrná garda TJ Sokol Katovice
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Jindřich Zdráhal, místostarosta

Jindřich Zdráhal, místostarosta
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V  závěru loňského roku byla zjištěna závažná koroze 
sloupů osvětlení bývalého kluziště v  areálu Podskalí. 
U jednoho ze čtrnácti sloupů se dokonce jednalo o 
prorezlou díru v místě styku se zemí. Proto byla zemina 
okolo sloupů odkopána a zjistilo se, že ostatní sloupy 
jsou též korozí napadeny a bude potřeba je vyměnit. 
Odstranění sloupů a výstavbu nového osvětlení provádí 
společnost Elektromontáže Blatná. Nové osvětlení 
plochy na metanou bude sestávat z  osmi sloupů, po 
čtyřech na protilehlých stranách hřiště. Každý sloup 
ponese svítidlo o výkonu 400 W, využívající technologii 
LED. Předpokládaný termín ukončení je do konce dubna.
Vloni byla vybudována dlažba ve vstupu do areálu a pod 
přístřeškem u provozní budovy. Letos chceme dokončit 
stavbu části oplocení areálu, které bylo loni zničeno 

větrem. Metanáři se též dočkají přestavby skladu 
sportovního náčiní a skladu dřeva. 

Výměna osvětlení na kluzišti

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Aktuální informace ze ZŠ Katovice
Vážení čtenáři, chtěl bych Vás v  krátkosti seznámit 
s aktuálními informacemi ze základní školy od nového 
kalendářního roku 2018. 
V  lednu, v  termínu od 14. do 19. ledna, jsme se 
zúčastnili lyžařského zájezdu ve Skiareálu Lipno nad 
Vltavou. Zúčastnilo se celkem 19 žáků ze sedmé třídy 
a 4 žáci z třídy deváté společně s instruktory Marcelou 
Wieserovou a Pavlem Kohoutem. Lyžařský kurz se 
vydařil, k  čemuž přispěly i letošní dobré sněhové 
podmínky. 
Ve středu 7. 2. 2018 byl zahájen plavecký výcvik dětí 
ze 3. a 4. třídy na bazénu ve Strakonicích. Žáci budou 
absolvovat každý týden až do poloviny dubna celkem 20 
lekcí plavání.
Měsíc únor byl ve škole zasvěcen také výchově ke 
zdraví. Jednou z akcí byly přednášky doc. PhDr. Aleny 
Kajanové Ph.D, určené pro žáky 7., 8. a 9. třídy. O jejich 
obsahu vypovídá název přednášek „Než užiješ alkohol, 
užij mozek.“ 
Již v  závěru loňského kalendářního roku začal 
každý pátek ve školní tělocvičně probíhat kroužek 
pohybových her pro žáky 1. stupně pod vedením pana 
Pavla Kamaryta. Škola je od prosince 2017 přihlášena 
do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“, který se 
měl oficiálně rozběhnout od 1. 1. 2018. Zatím k  tomu 
nedošlo, a proto jsou tyto pohybové hry vedeny pouze 

jako volnočasová aktivita žáků při základní škole. 
V měsíci lednu a únoru se tradičně konají soutěže 
okresního charakteru. Naši žáci se prozatím zúčastnili 
konverzačních soutěží z  anglického a německého 
jazyka, dále pak olympiády z  matematiky a českého 
jazyka. Za zmínku určitě stojí umístění žáků v soutěži 
z  anglického jazyka – Nela Vavříková ze 7. třídy – 
7.místo, Aneta Pašavová z 9. třídy – 6.místo a Vojtěch 
Novák z 9. třídy - v matematice 8. místo.
Základní škola i mateřská škola jsou od 1. 9. 2017 
zapojeny do Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělání. Učitelé v  rámci projektu absolvují celou řadu 
vzdělávacích akcí, které slouží k  získávání nových 
poznatků pro zkvalitnění učebního procesu například 
v oblasti tzv. inkluziv neboli společného vzdělání. Vybrané 
šablony projektu poskytují možnost efektivnějšího 
doučování vybraných dětí z prvního i druhého stupně, 
umožňují činnost čtenářského klubu na prvním stupni. 
Projekt bude ukončen 30. 8. 2019.
Ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2018 proběhne na základní 
škole od 14 do 17 hodin zápis dětí do 1. třídy. Rodiče 
dětí žádáme, aby si s sebou přinesli především rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz.
Závěrem bych chtěl všem popřát krásné a spokojené 
Velikonoce.

Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice

2Velikonoční řehtání v Katovicích
Sraz na Zelený čtvrtek v 18:30 hodin před ZŠ Katovice. Chodí se v lokalitě „Na Břehu“. 
Časy obchůzek: Zelený čtvrtek v 18:30, Velký pátek v 8:00, 15.00 a 18:00 hodin. Bílá sobota v 10:00 („vyřehtávání“). 
S sebou řehtačky, klapačky nebo trakárky!

i
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Pořad velikonočních bohoslužeb v Katovicích
29. 3. Zelený čtvrtek  – mše svatá v 17:00 hodin
30. 3. Velký pátek  – křížová cesta v 9:00 hodin 
    – obřady Velkého pátku v 17:00 hodin 
31. 3. Bílá sobota  – soukromá adorace Božího hrobu od 9:00 hodin
    – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání ve 20:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla ve Volenicích!
1. 4. Boží hod velikonoční  – mše svatá v 8:30 hodin (Katovice)

Váš farář Jenda Turek

Velikonoční zamyšlení
Dobou postní se připravujeme na největší 

křesťanské svátky - Velikonoce. Postní doba trvá 
40 dní a doba velikonoční dokonce 50 dní. Jsou 
mnohem oblíbenější svátky a také z Velikonoc se náš 
komercionalizovaný svět snaží udělat spíše svátky 
jara; přesto jsou stále témata velikonočního tridua 
(od zeleného čtvrtku po slavnost zmrtvýchvstání) 
naprostým základem naší křesťanské - evropské 
kultury. V jádru těchto svátků je Kristův kříž. 
      Každý asi prožívá něco jiného, když se podívá 

na Ježíše Krista, který visí na kříži. Věřící křesťané 
prožívají nejspíše vděčnost. Kříž je pro nás jasným 
znamením, že nás Bůh má rád a že je pro naši 
záchranu ochoten udělat cokoli. Že pro něj máme 
velikou hodnotu, že zachovává naši svobodu, ale 
nikdy nás neopouští a je s námi i v těch nejtěžších 
situacích. Ukazuje nám, že hřích, který nás vzdaluje 
od Boha (Pravdy, Lásky..), není všední banalitou, ale 
vždy vede ke smrti. 
     Jako malé děti se pořád dokola ptáme: „Proč 

musím dodržovat desatero? Proč jsou války 
a nepřátelství? Proč Bůh nic neudělá?“ Právě 

velikonoční poselství nám připomíná, že Bůh dělá 
pro nás více, než si zasloužíme, ale dělá to jinak, 
než si to představujeme. Jsem přesvědčen, že toto 
ryze křesťanské přesvědčení v nás je stále hluboce 
zakořeněno, ať už se prohlašujeme za věřící, nebo 
nikoliv. Právě proto je v naší kultuře tak samozřejmý 
smysl pro milosrdenství, odpouštění, altruismus a 
úctu k člověku i k přírodě... 
    Chápu, že je nám milejší pohled na zajíčka než 

na velikonoční kříž, ale pokud v nás už nezůstane 
ani kousek nezištné lásky, naše kultura odejde do 
muzeí. Tam je však kultura zavřená jako v krásném 
mauzoleu. Velikonoční radost Ježíšova vzkříšení mi 
vlévá do srdce naději, že i jeho láska v nás uspaná 
může být probuzena k novému životu. Také vám 
všem přeji hluboce prožitou radost z odpuštění, 
z toho že můžete přát druhým úspěch, bohatství, 
lásku. Přeji vám radost z toho, že jste mohli udělat 
radost druhému. Naše nesplněná přání a představy 
nás uvádějí do smutku, ale splněné přání druhých 
působí naopak velikou radost.
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ME mládeže a MS mužů a žen v lední metané – Amstetten 2018
Ve dnech 20. 2. až 24. 2. 2018 se konalo 54. Mistrovství 

Evropy mládeže v  lední metané kategorie U–16, U–19 
a U–23 v  rakouském městě Amstettenu. Pořadatelské 
město Amstetten s  22  000 obyvateli zaujímá šesté 
místo mezi městy v Dolním Rakousku.
Vedle tradičních účastníků z Rakouska, Německa, Itálie, 

České republiky, Švýcarska a Slovinska se Mistrovství 
Evropy mládeže zúčastnili sportovci z Polska, Běloruska, 
Finska, Litvy, Francie, Austrálie a Brazílie. 
V kategorii U–16 měl zastoupení Sokol Katovice (Tereza 

Matašovská, Václav Matašovský a Tomáš Kuděj) a ZKM 
Vodňany (Adam Hesoun a Radim Mach). Pod vedením 
Václava Pártla v  nejmladší kategorii U–16 získali 
v  dvoukolové soutěži družstev 6. místo za vítězným 
Německem, Rakouskem a Itálií. Mužstva na 4., 5. a 6. 
místě získala shodný počet bodů. Český tým měl horší 
poměr pomocných bodů. Hendikepem většiny českých 
borců nejmladší kategorie byl jejich věk a to 12 let. 
Přes svůj nízký věk byli důjstojnými soupeři ostatních 
protivníků.
V  kategorii U–19 Českou republiku reprezentovali 

tři závodníci z  Katovic (Gabriela Baigarová, Vladimír 
Sodomka a Josef Veselý) a dva z Vodňan (Jan Strnad 
a Martin Hoffmann). V  dvoukolové soutěži družstev 
obsadili 9. místo. Za námi skončily týmy ze Slovinska, 
Polska a Francie. Vítězi kategorie U–19 se stali závodníci 
z Německa, Rakouska a Litvy. V soutěži jednotlivců na 
cíl Jan Strnad výkonem 226 bodů postoupil do užšího 
finále. 
V kategorii U–23 měl dvojnásobné zastoupení Slavoj 

Stožice (Markéta a Karolína Pártlová) a po jednom 
Sokol Katovice (Pavel Matašovský) a ZKM Vodňany 
(Josef Čech). Posledně jmenovaný v soutěži jednotlivců 

výkonem 263 bodů postoupil do užšího finále, kde 
po druhém kole výkonem 243 bodů obsadil hezké 
10. místo. V  soutěži družstev U–23 obsadili 5. místo. 
Zvítězila družstva z  Německa, před Rakouskem a 
Švýcarskem. Zvláštní soutěží byly juniorky do U–23 let 
v  soutěži družstev na cíl, kterého se zúčastnil i český 
tým poskládaný z  dívčích účastníků všech kategorií 
(Markéty Pártlové, Karolíny Pártlové, Gabriely Baigarové 
a Terezy Matašovské). Po sečtení všech disciplín 
(přední máslo, střelba, zadní máslo a přirážení a  
dorážení) české borkyně obsadily konečné 4. místo. 
Na 54. Mistrovství Evropy mládeže navazovalo 

v Amstettenu 12. Mistrovství světa mužů a žen v lední 
metané, kterého se zúčastnilo 24 států z celého světa, a 
to  Německo, Rakousko, Itálie, Česká republika, Brazílie, 
Švýcarsko, Bělorusko, Finsko, Slovinsko, Rusko, 
Austrálie, Lucembursko, Francie, Paraguay, Gautemala, 
Litva, Namibie, Polsko, Keňa, Kanada, Kolumbie, 
Ukrajina, Indie a USA. V  početné konkurenci muži 
obsadili 5. místo a ženy 6. . V mužské kategorii v soutěži 
družstev zvítězilo Německo, v ženské Rakousko. 
V soutěži družstev v hodech na cíl muži i ženy obsadili 

shodně 6. místo výkonem 285 bodů. Na 3. místo mužům 
chybělo 27 bodů, ženám jen 18 bodů.
V  soutěži jednotlivců katovický odchovanec Lukáš 

Kohout ze Slavoje Stožice postoupil do finále výkonem 
305 bodů. V  druhém kole přidal 286 bodů a obsadil 
konečné 10. místo z 50 startujících.
Mezi jednotlivými mistrovstvími se konal 25. 2. 2018 

Kongres Mezinárodní federace lední metané IFI, na 
kterém byly mimo jiné přijaty za členy státy  Irán, Gabun 
a Čína. V současné době IFI sdružuje 46 států z celého 
světa. Miroslav Hrúz

Letošní mistrovská utkání se odehrála na zimních 
stadionech Vimperk, Strakonice a Písek. Prvoligové 
družstvo Míra Hrúz, Míra Potužník, Josef Staněk st. a 
Roman Kuděj po zaváhání v 1. kole obsadilo celkové 
7. místo. 
Druhou ligu vyhrálo naše družstvo ve složení Jindra 

Kubeš, Milan Baigar a Pepíno s Honzou Staňků. 
Třetí ligu opět vyhrálo naše družstvo Míra Potužník ml., 

Michal Bárta, Pavel Matašovský, Vláďa Sodomka a Pepa 
Veselý. Druhá pozice byla opět naše. Zasloužili se o to 
Milan Krejčí, Radek Vondrášek, Tomáš Kolařík a Míra 
Lafata.
Sokol Katovice z.s. oddíl metané má i mládežnické 

družstvo, které docela pravidelně získává cenné 

kovy. Hody na cíl jednotlivců do 19 let vyhrál Pavel 
Matašovský. Jeho bratr Václav získal stříbro hráčů do 
16. let. V soutěži družstva na cíl brali stříbro Terka a Váša 
Matašovských s Filipem Kudějem. Tomáše Kuděje jsme 
zapůjčili do ZKM Vodňany a on přivezl dvě zlaté medaile.
Poslední soutěží na ledě byl Český pohár v hodech 

na cíl. Kategorii do 16 let vyhrála Terka Matašovská. V 
kategorii do 19let byl druhý Pavel Matašovský. V soutěži 
mužů obsadil Roman Kuděj 4. místo.
Těšíme se na jaro, až nám slunce ohřeje naše asfaltové 

dráhy.
Stále jsme otevřeni přijímání nových hráčů. Počátkem 

dubna začínáme trénovat každou středu od 17 hodin. 
Přijďte si zahrát.

Metaná na ledě

Miroslav Hrúz
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Charitativní koncert Autumn Night Katovice 2017 přinesl
Dětskému domovu ve Volyni přes 45 tisíc korun

Již pátý ročník charitativního hudebního projektu Autumn 
Night Katovice se uskutečnil na sklonku listopadu roku 
2017 v kulturním domě Městyse Katovice. Pořadatelský 
tým dobrovolníků spolku Rally Fans Katovice a hudební 
kapely Riverside Project se rozhodl výtěžek z  pátého 
ročníku věnovat Dětskému domovu ve Volyni. 
Martin Mazuch – hlavní organizátor, předseda spolku 

Rally Fans Katovice: „Rád bych poděkoval hlavně všem 
dobrovolníkům ať už z  našeho spolku, nebo  kapely 
Riverside Project a samozřejmě dalším přátelům, kteří se 
k nám každoročně připojí a pomůžou s  organizací této 
akce. Bez nich bychom se nikdy nedostali tak daleko, že 
po pátém ročníku charitativního projektu Autumn Night 
jsme v  součtu předali něco málo přes 125 tisíc korun 
potřebným. Na místě je poděkovat také dlouhodobému 
partnerovi, kterým je městys Katovice, a za poslední tři 
roky Česká irátská strana.“
I díky kapelám (RightNow, GangstaSKA, Riverside 

Project, Pirates of the Pubs a Cela pro Klárku), které 
se v rámci vystoupení vzdaly honoráře, nebo hrály za 
náklady spojené s  cestou, se podařilo vybrat rekordní 
výtěžek 41 753 korun, který byl předán do rukou ředitele 
Dětského domova ve Volyni dne 20. 2. 2018. 
Reakce pana ředitele Dětského domova Jiřího Pána: 

„Musím říct, že výše daru šokovala, protože jsem už 
dlouho takovouto částku jako dar neviděl. Pro rozvoj a 
péči o děti je každý finanční prostředek dobrý. Státní 
prostředky jsou v  podstatě účelově dané – stravování, 
ubytování, elektřina, otop a tak dále. Ze státního rozpočtu 
si musíme vytvořit určitou část proto, abychom mohli 
nadstandardně působit na děti. Ať už je to třeba výjezd 
na lyžařský výcvik, nakupování sportovního vybavení, a 
pokud máme tuto možnost získat finanční prostředky 
jinde, tak nám to moc pomůže, jelikož můžeme ty státní 
prostředky trošičku, jak se říká zatlačit zpátky a využít je 
třeba pro rozvoj domu a jeho zařízení a na tyto mimoškolní 
aktivity použít tyto darované prostředky od sponzora.“ 
V rámci koncertu proběhla již tradičně prodejní výstava 

výrobků dětí z  Dětského domova, při které se podařilo 
prodat výrobky za dalších necelých 4 tisíc korun. 
Charitativní koncert navštívilo zhruba 200 lidí. Hlavními 
partnery akce byly Česká pirátská strana, městys 
Katovice a DrabSound. 
Lukáš Kolářík - poslanec parlamentu ČR, Česká pirátská 

strana, místopředseda spolku Rally Fans Katovice: 
„Česká pirátská strana vstoupila do tohoto projektu před 
třemi lety, kdy v rámci participativního rozpočtu dostala 
akce prostředky pro úhradu nákladů. Jelikož akce 
prokazovala úspěch i v dalších letech, rozhodli jsme se 
ji nadále podporovat přímým darem z našeho rozpočtu 
a tím jsme pomohli pořadateli navýšit výtěžek, který byl 
předán potřebným.“ 
Jednou z kapel, která se zúčastnila koncertu bez nároku 

na honorář, byla punková strakonická skupina Cela pro 
Klárku v čele s Ivanem Křešničkou.
Ivan Křešnička – frontman kapely Cela pro Klárku: 

„Všechny kapely našeho ražení si vydělají peníze 
maximálně na náklady spojené s  jízdou na koncerty, 
případně jsme schopni vydat nějaké cédéčko, nebo 
natočit videoklip. Rozhodně nás to neobohacuje nebo 
snad neživí. Není nic hezčího než někomu pomoci tím, co 
umíme, a jsme rádi, že jsme byli na Autumn Night 2017 
pozváni, protože ta hlavní tíha je na pořadatelích, pro ně je 
to obrovská práce a pro nás je to radost dojet na koncert, 
zahrát si a ještě vědět, že to někomu pomůže.“

Martin Mazuch

V Kolářově knihovně je nově k prodeji menší publikace s názvem 
„Kněží Hora“ u Katovic – Raně středověká pevnost nad řekou Otavou 
z pohledu archeologického bádání.
Vydaly Muzeum středního Pootaví Strakonice a městys Katovice 

v roce 2017 jako 1. svazek edice Muzejní kaleidoskop.

„KNĚŽÍ HORA“ U KATOVICi
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Zprávy z florbalu
V prosinci a lednu se naše přípravka zúčastnila 

dalších dvou turnajů ve Strakonicích. V prosinci to 
bylo díky marodce jen pět statečných – Ondra Dub, 
Honza Novotný, Ažka a Máťa Fáberů a Johanka Čížků 
a strakonické posila Zoe El Asmai. Přesto jsme nestačili 
jen na vítězné Tygry Strakonice a smolně prohráli přímý 
souboj o druhé místo 3:4 s Č. Krumlovem a brali bronz.
V lednu, v silnější sestavě, jsme po dvou úvodních 

prohrách našli stabilní brankářku a přesvědčili Honzu 
a Kubu, že je lepší si nahrávat než jen stále sólovat. 
Výsledkem byla čtyři vyhraná zbývající utkání se skóre 
21:4 a opět jsme brali bronz. Zasloužili se o ně – v 
brance Eliška Novotná a v poli Ažka Fáberů, Honza 
Novotný, Kuba Kunzman, Ondra Vlasák a Petr Zemen.
V prosinci si holky a kluci ze 6. a 7. třídy vyrazili na 

okresní kolo poháru škol. Dívky skončily těsně druhé a 
kluci vybojovali šestou pozici z třinácti týmů.
V neděli 25. 2. vyrazila naše děvčata na další turnaj 

jihočeské ligy mladších žákyň do Soběslavi. Byl to 
jejich třetí turnaj (v obou předchozích byly vždy na 
druhém místě za Českými Budějovicemi). Turnaj to 
byl zatím nejzajímavější, nejdramatičtější a zároveň 
nejvyrovnanější. Vedle jihočeských soupeřek z Milevska, 
Soběslavi a Č. Budějovic na nás čekala i děvčata z 
Vysočiny – ze Světlé nad Sázavou. Naše holky si 
brousily zuby především na dosud suverénní tým Štírek 
z Českých Budějovic. Ty nás čekaly hned na úvod turnaje 
a byl to zápas pohledný a úspěšný. Vedeme 1:0, pak 2:1, 

a když Majda v brance vytáhla v posledních vteřinách 
zázračný zákrok, vyhráváme 2:1, ale zápas nás stál plno 
sil. Druhým soupeřem byl neznámý tým ze Světlé nad 
Sázavou. Soupeř to byl nepříjemný a nedařilo se nám 
najít na jejich hru recept. Přesto se nám podařilo srovnat 
na 2:2, ale jak jsme měli s Č. Budějovicemi v poslední 
minutě kliku, tak teď nás opouští - minutu před koncem 
dostáváme na 2:3. Další na řadě je domácí Soběslav, 
která by nám ráda oplatila minulé dvě prohry. Domácí 
holky se na nás nachystaly dobře - úporná bitva končí 
1:1, tentokrát to byla soběslavská brankářka, která 
v poslední minutě tváří v tvář naší Barče zachraňuje 
remízu. V posledním zápase jde Milevsko proti nám 
překvapivě do vedení 1:0, ale pak se naše holky usazují 
v milevské obraně a o vítězi není pochyb - 9:1 pro nás. 
Celkově jsme obsadily třetí místo (o skóre za Soběslaví), 
ale do jihočeské ligy se počítá jiné pořadí:
1. Florbal BEZ Katovice 3 2 1 0 7 bodů
1. FbC Štírky Č. Budějovice 3 2 0 1 6 bodů
2. FbC Banes Soběslav 3 1 1 1 4 body
4. FbC Došwich Milevsko 3 0 0 3 0 bodů
O úspěch se zasloužily tyto hráčky: v brance Majda 

Himmerová, první trojka ve složení Barča Novotná, 
Kačka Gálisová a Denisa Buchtová, druhá trojice Terka 
Rejšková, Vendula Zdráhalová a Ažka Fáberová a ve 
třetí trojici se střídaly Kačka Kabelová, Lucie Geierová, 
Bára Chvalová a Verča Bláhová. Pro nemoc nejela Anna 
Křížová. Michal Novotný
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA XXXIII.ROČNÍK

BĚHU MUFLONÍ STEZKOU
MEMORIÁL JINDŘICHA LINHARTA

KTERÝ SE KONÁ 21. 4. 2018 OD 9:00 HODIN
Pořadatel: ATLETIKA Katovice, ZŠ a MŠ Katovice, Městys Katovice

Místo konání: Katovice - areál na Podskalí (kluziště)
Start: Hromadný - I.kategorie vybíhá v 10:00 hodin · Startovné: Všichni závodníci startují zadarmo

Občerstvení: V areálu Podskalí (restaurace - bufet)
Přihlášky: Zasílejte do pátku 20. 4. 2018 e-mail na adresu: reditel@zsmskatovice.cz do 15:00 hodin

hlavova-lenka@seznam.cz do 20:00 hodin popřípadě na místě v den závodu do 9:30 hodin
Informace na: 603 585 547 – Mgr. Kohout Pavel, 723 415 722 – Nejedlá Tereza, 723 415 722 – Nejedlá Tereza, Bc.

2015 a ml. atletická miniškolka     50 m
2014 - 2013 atletická školka (chlapci, dívky)   100 m
2012 - 2011 nejmladší chlapci, dívky    500 m
2010 - 2009 mladší přípravka chlapci, dívky  1000 m
2008 - 2007 starší přípravka chlapci, dívky  1000 m
2006 - 2005 mladší žáci a žákyně    2000 m
2004 - 2003 starší žáci a žákyně    3000 m
2002 - 2001 mladší dorost     4000 m
2000 - 1999 starší dorost     5000 m
1998 - 1977 ženy a juniorky    5000 m
1998 - 1977 muži a junioři     7000 m
1976 a starší hobby ženy     3000 m
1976 a starší hobby muži     5000 m

Tratě vedou po přírodních cestách kolem řeky Otavy a chráněným územím okolo katovické hory.

KATOVICE
26. 5. 2018
OD 21:00 HOD
VSTUP 50 KČ

DISKOTÉKA PRO 
STARŠÍ A POKROČILÉ
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Cyklus Kořeny XXXIX - Katovice na starých mapách I.

Historické mapy mají své zvláštní kouzlo. Vtahují nás 
do dob dávno minulých, do časů, které pamatovali naši 
předkové, ale nám zůstávají zahaleny rouškou tajemství. 
Staré mapy bývají krásně výtvarně zpracované. U 
některých se neubráníme údivu nad jejich přesností, 
s ohledem k tehdy dostupným technickým prostředkům. 
Z map vyčteme nejen jak vypadala osada jako taková, 
kde stály jednotlivé usedlosti, jak byly orientovány, ale 
dozvíme se mnoho zajímavého i o podobě okolí. Na 
některých mapách jsou zachyceny i pomístní názvy 
apod.
Díky digitalizaci, která se v posledním desetiletí stále 

více rozmáhá, máme vzácnou možnost nahlížet z tepla 
našich domovů do fondů archivů, muzeí, ústavů a 
prohlížet si mapy, ke kterým bychom v minulosti měli 
přístup omezený. Kdo by měl zájem, může se podívat 
např. sem:
http://oldmaps.geolab.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/ 
https://mapy.cz/
http://mapy.opevneni.cz
Koho by zajímala mapa Prácheňského kraje, 

jehož byly Katovice po staletí součástí, najde ji zde: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/033/365/2619268508.
Zastavme se dnes u nádherně výtvarně zpracované 

Müllerovy mapy Čech z roku 1720. Vytvořil ji německý 
kartograf Jan Kryštof Müller, i když jejího vydání se již 
nedožil. Jedná se o  největší starou mapu Čech, která 
zachycuje situaci v měřítku  1:132  000. Tato mapa 
ukazuje naši zemi v  první třetině 18. století. Vznikla 
na základě vojenských, správních a hospodářských 
požadavků rakouské monarchie. Reliéf je znázorněn 

kopečkovou metodou se stínováním, najdeme tu říční 
síť i detailně zakreslená sídla. Legenda s vysvětlivkami 
se nachází v  levém dolním rohu. Výtvarné zpracování 
mapy navrhl významný český barokní malíř Václav 
Vavřinec Reiner. Naši oblast nalezneme zde: http://
oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_
root=mul&map_region=ce&map_list=c017.
Strakonice a Horažďovice tu jsou zachyceny ještě jako 

opevněná města. Na cestě mezi nimi vidíme na kopci 
Střelu (Strahl) i městečko Katovice (Katowitz). Horní a 
Dolní Poříčí jsou ještě pojmenovány jako Gros a Klein 
Borschitz. Střelské Hoštice, na mapě značené jako 
vesnice s kostelem, zase jako Hoschtitz. Pozornost jistě 
upoutá i meandrující řeka Otava, či soustava rybníků 
v  okolí Střely. Příště se podíváme na další zajímavé 
mapy, kde jsou již Katovice detailněji zakreslené.

Irena Novotná, kronikářka

10

Müllerova mapy Čech z roku 1720

Katovice na detailu Müllerovy mapy Čech
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Jaký byl třetí ročník benefice pro Aničku a Kačenku?
To si musí každý posoudit sám. Dle pořadatelů 

úspěšný – díky vám všem se pro Aničku a Kačenku 
vybralo neuvěřitelných 51 246 Kč. Nechyběl 
tradiční jarmark, do kterého se opět zapojili děti 
a učitelé z mateřské a základní školy a celá řada 
dalších dobrodinců. Děti se mohly vyřádit u dílniček, 
nechyběla čokoládová fontána a vystoupení místních 
– potlesk si vysloužil Otavánek, Orin a stepařské duo 
Majdy a Hynka.
Novinkou byla zábavná dárcovská aukce, kde se 

díky štědrým dárcům sešlo mnoho hodnotných cen 
(přispěli velcí jako sportovní kluby z Č. Budějovic a 
Plzně, na straně druhé byla většina věcných darů od 
místních lidí a firem – všem děkujeme). Kdo slíbil 
a dal větší dar Aničce a Kačence, mohl si odnést 
některý z hodnotných dárků. Největší bitva se svedla 
o míč Viktorie Plzeň, stejně úporná byla o dres 
HC Motor, ale hned za nimi se překvapivě třetího 
nejvyššího příslibu daru dočkal proutěný košík. 
Celkem tyto tři položky přidaly do benefice přes 

13 000 Kč. Aukci dodal lesk a nezapomenutelnou 
atmosféru pan Mojžíš v roli licitátora. Na závěr nás 
adventně – vánočně naladili Pootavští trubači a 
Malá dudácká muzika ZUŠ Strakonice. Všem, kteří 
se zúčastnili a přispěli finančně nebo svojí aktivní 
účastí, patří veliký dík. Holkám přejeme, ať se jim 
rehabilitace daří a poskočí pořádný kus v cestě za 
zdravím. A kdo ví, za rok třeba zase na viděnou.

Za organizátory benefice Michal Novotný
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Ing. Tomáše Hajduška vystřídal po komunálních volbách ve funkci 
starosty Městyse Katovice RNDr. Karel Karas CSc. Tu vykonával 
dvě volební období od 16. listopadu 2006 do 7. listopadu 2014, 
místostarostou v  té době byl Miroslav Kolářík. RNDr. Karek Karas 
CSc. jako starosta pokračoval v práci zvelebování a rozvoje městyse, 
kterou nastartoval jeho předchůdce. …..1. část tajenky….. v  té 
době byla rekonstrukce školní budovy – byla zhotovena nová 
střecha, vyměněna všechna okna a dveře a budova byla kompletně 
zateplena. Investovalo se do základní infrastruktury vybudováním 
tlakového pásma vodovodu pro horní část obce, rekonstrukce 
vodovodu v ulici 28. října a části Nádražní a kanalizace na levém 
břehu Otavy. V oblasti dopravy se kompletně zrekonstruovala Školní 

ulice a chodníky v části Kolářovy ulice. Nový chodník byl vybudován 
v Šumavské ulici a 28. října. Provizorní komunikace byla upravena 
v ulicích u Hřiště a K  Hoře. Pokračovalo se v  rekonstrukcích 
parkových ploch jak v parku na náměstí, za bytovkami v Šumavské, 
tak na novém hřbitově. Na sportovišti U Lesa bylo vybudováno hřiště 
s … 2. část tajenky…., v  areálu Podskalí dětské hřiště sloužící 
maminkám s dětmi. 

Významnou strategickou investicí bylo vypracování a schválení 
… 3. část tajenky…., který umožňuje další výstavbu a rozvoj 
spočívající v  nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního 
prostředí, hospodářství a lidí žijících v obci. 

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    
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L
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Vodorovně: A) Krajská hygienická stanice, zkratka Stavební bytová komise, Ku-Klux-Klan, anglicky „šťáva“. B) Chaplinova manželka, 
dědičný genový základ (alelomorfa), mongolský pastevec, geneticky vytvořený jedinec. C) ….. 3. část tajenky…. D) nevěnovat, slavná 
divadelní umělkyně, anglicky „led“, drahý kov. E) SPZ Zlín, plovoucí kus ledu, vyhynulý asijský kočovník, podnos, německy „led“, iniciály 
prezidenta Novotného. F) MPZ Ukrajiny, pytlácké nástrahy, podoba, zkratka pro Deutsche bank, chemická značka teluru. G) rusky „ano“, 
postranní část těla, zánět nosní sliznice, kancelářská zkratka (ad acta), iniciály herečky Jiráskové. H)…….2. část tajenky…. I) popěvek, 
slosování, německy „jedna„ domácké jméno Eduarda, označení letopočtu. J) plošná míra (setina hektaru), manželka Johna Lennona, zkratka 
bezpečnostní agentury“NATIONAL SECURITY AGENCY“, severské zvíře, název poloměru. K) osobní zájmeno, mys, snížený tón „E“, slovenská 
zkratka „ Linka detskej istoty“, Akademie věd, bývalá taneční skupina, primát. L) …….. 1. část tajenky……. M) loupit, turistický vyhlídkový 
autobus, dát do ruky. N) hlavní město Mali, klesat, český výrobce autobusů. O) hlavní město Senegalu, arabský drnkací nástroj, důlní chodby. 
Svisle: 1) Okresní ústav národního zdraví, přezdívka herce Harolda Loyda, Komerční banka, 2 ) samec kozy, neochotně. 3) okamžitě, africká 
antilopa, lesklý nátěr, díra v zemi. 4) typ ruského auta LADA, hořké žaludeční léky, pojmutí vláhy půdou. 5) prodloužená boční zeď, ta i ona, 
ukazovací zájmeno, desetikoruna hovorově. 6) průhledný lesklý nerost, okolo, ženské jméno (17. května), anglicky „nebo“. 7) slovensky“ 
běh“, jméno zpěvačky Bittové, bývalý český hokejista (Litvínov), pobídka. 8) zobat, rostlina podobná heřmánku, pobíhat. 9) druh pásovce, 
přehled položek na bankovním účtu, elektronka se dvěma elektrodami. 10) zakalovat, území palestinské autonomie, přístroj na detekci 
trhlin. 11) hlas vrány, kus hadru, pěna do koupele, anglicky DPH „value addend tax“. 12) divoké prase, věnovaný předmět, anglické přístavní 
město (kanál La Manche), Iniciály herce a moderátora Šípa. 13) velice, německý skladatel vážné hudby, jednotka ampérsekundy, uvést do 
spánku. 14) srazit k zemi, lesní parohaté zvíře, španělsky „býk“. 15) knihy fotografií, polský parlament, předložka, modla. 16) vyznamenání, 
ohony. 17) světelné reklamy, Ludolfovo číslo, SPZ Tábor. 
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Tajenka z minulého čísla …. florbal a košíkovou, plynofikací obce , revitalizací parků……….
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