
držíte v rukou letní zpravodaj, v němž vás již tradičně informujeme 
o akcích, které se nám během jara podařilo připravit. Začnu těmi, 
které právě probíhají a jejichž průběh můžete sami sledovat. Na 
hřbitově probíhá oprava střechy smuteční síně, do které již dlouhé 
roky zatékalo. Tady mám, doufám, velice příjemnou zprávu pro 
všechny návštěvníky hřbitova. Při opravě střechy jsme rozhodli, 
že opravíme a zprovozníme pro veřejnost WC nacházející se 
v  levé části smuteční síně, jež bylo přímo v  dezolátním stavu. 
Po jeho opravě zahájíme zkušební provoz a zjistíme, zda si jeho 
návštěvníci budou nově opravených prostor vážit a budou je 
udržovat v čistotě.  Tím nabídneme, věřím, lepší komfort všem 
návštěvníkům hřbitova. Další stavební práce probíhají také na 
obou sportovních hřištích. Pro sportovce využívající areál Na 
Podskalí se buduje nové zázemí. Současně bude opraven plot 
a osazena budou nová vstupní vrata. Nových vstupních vrat a 
zateplení poslední nenahozené části kuželny se dočkal i areál U 
Lesa. 

Během letních prázdnin dojde k rekonstrukci sociálních zařízení 
v hlavní budově školy. Během přípravy celé akce jsme zažádali o 
grant vypsaný Nadací ČEZ na schodišťovou plošinu, která bude 
sloužit dětem se sníženou schopností pohybu a pro něž bude 
nově vybudováno samostatné WC v  prvním mezipatře. A tady 
mám velikou radost. Náš projekt byl zařazen mezi projekty EPP 
– projekty podporované pomocí pohybu a všichni, i vy, kteří máte 
tuto aplikaci nainstalovánu ve svých mobilních telefonech, mohli 
přispět pomocí pohybu, např. chůzí, jízdou na kole k jeho naplnění. 
Cíl našeho projektu byl naplněn s neuvěřitelnou rychlostí, a tak už 
pouze čekáme na přidělení finančních prostředků ve výši téměř 
300.000 Kč. Všem, kteří se na naplnění projektu mohli podílet a 
podíleli, patří veliké poděkování.

Další akcí, která neujde pozornosti zřejmě nikoho z  vás, je 
oprava kanalizace a vodovodu v horní části Husova náměstí. Na 
tuto akci jsme získali dotaci ve výši 1.300.000 Kč a tak, i když 
jsme ji neměli zařazenou do rozpočtu letošního roku, rozhodnutím 
zastupitelstva celou akci provedeme. Budeme ji financovat jak 
z dotace, tak formou předplaceného nájemného od firmy ČEVAK 
a.s. Vítězem výběrového řízení se stala firma Zvánovec z Českých 
Budějovic. Ta nám ale celou situaci zkomplikovala tím, že při 
vyzvání k podpisu smlouvy za téměř 6.000.000 Kč z kapacitních 
důvodů odstoupila, a tak jsme podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek oslovili firmu na druhém místě. Smlouva s firmou Prima 
a.s. Strakonice je podepsána, a tak akce během léta proběhne. 

V létě také zaznamenáte i výměnu velké části veřejného 
osvětlení, na kterou jsme získali dotaci 180.000 Kč. V kulturním 
domě budou vyměněna velká okna a vstupní dveře do sálu. Výčet 
těchto stavebních akcí  určitě svědčí o tom, že nás bude opět celé 
léto rušno.

Věřím, že většina z vás navštívila alespoň některou z kulturních 
akcí, jichž během jara opravdu nebylo málo. Hovory s Václavem 
Malým, Katovické Vinohraní, pálení čarodějnic, české šansony, 
několik divadelních představení, cestovatelská přednáška, retro 
disko, nedělní posezení s písničkou, to je výčet pouze několika 
z těch, jež jste mohli navštívit. Po zajištění Pootavského léta pro 
vás již nyní s kulturním výborem připravujeme akce na podzim a 
zimu. Odměnou pro nás je jejich velká návštěvnost. 

Věřím, že neujde vaší pozornosti ani nový turistický leták o 
Katovicích. Ten je zdarma k  dispozici na podatelně městyse, 
v  knihovně, v  kempu a v  restauraci U Vondrášků. Poděkování 
patří jak naší kronikářce paní Ireně Novotné, která text připravila 
a podílela se na tvorbě celého letáku, tak paní Jiřině Karasové, 
která zajistila jeho vydání s  finančním přispěním Svazku obcí 
středního Pootaví.

Ráda bych na tomto místě ještě poděkovala žákům a učitelům 
naší školy, kteří v rámci akce „Uklidíme Česko“ vyčistili Katovice. 
„Čistící roty“ se rozeběhly po Katovicích. Výsledek úklidu, kdy 
jsme odváželi několik desítek pytlů odpadu do sběrného dvora, 
nás přesvědčil o prospěšnosti celé akce. A že děti nejsou šikovné 
pouze při úklidu obce, jsme mohli všichni vidět na velice podařené 
akademii školy konané v kulturním domě. 

Léto pomalu, ale jistě začíná. Přeji vám všem, abyste ho 
využili   hlavně k  odpočinku a načerpání nových sil. Přeji vám 
všem pevné zdraví a mnoho nových zážitků z dovolených.

ZPRAVODAJ
Katovický
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www.katovice.cz
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Již mnoho let je k  informování obyvatel městyse 
používána aplikace SMS InfoKanál. Zaregistrovaní 
účastníci na svůj mobilní telefon dostávají krátké zprávy 
o dění v Katovicích. Na internetových stránkách městyse 
máte možnost nově se zaregistrovat do této služby. Na 
úvodní stránce vlevo nahoře je nově umístěn odkaz SMS 
InfoKanál, v němž je možné přes odkaz vyplnit registrační 
formulář služby.
Všem stávajícím účastníkům již byla rozeslána SMS 

s  informací o zpracování osobních údajů. Odpovědí 
účastníků byl získán nejen souhlas s jejich zpracováním, 
ale došlo i k  aktualizaci uživatelů. Spolu s  registrací 
nových uživatelů dojde k zefektivnění služby.
Další novinkou pro vás je možnost poslechnout 

si poslední hlášení obecního rozhlasu. Pokud jste 
z jakéhokoli důvodu přeslechli poslední hlášení, můžete 
si ho nově pomocí odkazu na stránkách poslechnout.

SMS InfoKanál a hlášení rozhlasu nově na webových stránkách

Doplnění inventáře
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Krásy kolem nás
Ve dnech 6. 8. - 24. 8. 2018 se uskuteční autorská výstava fotografií 
skupiny PTP (Pavly Pomezné, Františka Pechláta a Pavla Zimy) – 
"Krásy kolem nás". Výstavu si můžete prohlédnut na katovické faře 
vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době od 15:00 do 17:30 hodin. 
Jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

i

Jak jste již byli informováni na stránkách městyse, bylo 
změněno umístění úřední desky Úřadu městyse Katovice. 
Úřední deska je nově na budově úřadu městyse, přístupná 
z  Jílkovy ulice. Bývalá úřední deska stála v  parčíku na 
Husově náměstí spolu s dalšími šesti vedle sebe stojícími 
vitrínami či tabulemi, které tvořily zeď okolo parku. Po 
dohodě se zástupci školy a spolků byly odstraněny 

dřevěné vitríny, které byly ve špatném stavu. Spolky začaly 
využívat nově umístěnou vitrínu na kulturním domě. Také 
stojany s mapami, které nahlodal zub času, byly sejmuty 
a nahrazeny novým stojanem s malovanou mapou poblíž 
zdravotního střediska. Prostranství parku se tím otevřelo 
návštěvníkům, kterým se do něj bude lépe vstupovat.

Úřední deska nově

V současné době jsou rozesílány vlastníkům hrobů na 
katovickém hřbitově do schránek nájemní smlouvy na 
hrobová místa. Uzavření těchto smluv je vyžadováno 
novým zákonem o pohřebnictví. Uzavřením těchto 
smluv se nic nemění – nadále jste vlastníky stávajících 

hrobových míst, neplatí se žádné nové poplatky, jen je 
vlastnictví hrobového místa stvrzeno touto smlouvou. 
Prosíme o vrácení jednoho vyhotovení smlouvy na úřad 
městyse.

Smlouvy na hrobová místa

Byli jste se koupat na jezu na pravém břehu a neměli 
jste se kde převléknout do a z  plavek? Ručník nebo 
osuška to jistily, ale žádné pohodlí to nebylo. Od června 
můžete využít novou převlékárnu v parčíku v Říční ulici u 
přístupu k jezu. Nebojte se, v kukátku není nic vidět… 
Šli jste na procházku po levém břehu Otavy a všimli jste 
si rozlámané betonové lavičky? My ano, proto jsme již 
instalovali novou. Jen nechápu toho siláka, který si dal tu 
práci se zničením lavičky. Co mu asi udělala?
Když jsme u laviček, víte, že nová lavička i s košem přibyla 

před zdravotním střediskem? Až půjdete kolem, posaďte 

se na ni, je z ní hezký pohled na park. Vedle střediska je 
nově i stojan s malovanou mapou Strakonicka. Stejná je i 
na odpočívadle u tůně při cestě na Grafitku.
Čas letí a ovocné stromky vysázené v obecním sadě u 

křížku pod Horou se mají k světu. Vysadily si je rodinné 
týmy z Katovic. Až jednou ochutnáme jejich plody, nová 
tabule nám napoví, do jablka které odrůdy jsme se 
zakousli. Také se dozvíme, kdo pro nás ten který stromek 
zasadil. Za grafický návrh tabule děkujeme Lukáši Jirsovi 
z Katovic.

ZPRÁVY Z RADNICE Jindřich Zdráhal, místostarosta
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Čas prázdnin a dovolené určitě potřebují všichni. Někdo 
se těší, jak jej využije. Jiný, jak si užije. Těšíme se na 
aktivní odpočinek, nebo na odpočinek bez aktivity. To 
je všechno velmi přirozené a logické, ale mně k tomu 
všemu užívání a využívání vždycky ještě něco chybělo. 
Celý život (ani celá dovolená) se přece nemůže točit jen 
kolem vlastní libosti, blaženosti, zasloužených prožitků 
a zážitků, uspokojování vlastních tužeb a přání! To je 
úplně jako podle dnes moderního hesla: „Když něco 
chceš, tak to musíš mít“. Jako by mělo být uspokojování 
potřeb dalším lidským právem!? Ve skutečnosti to může 

vést spíše k bezuzdnosti až k otročení vlastním vášním. 
Mnohem více oblažující a také osvobozující je potěšit 
druhého člověka, vidět v jeho očích radost ze splněného 
přání a pocítit, že náš život má hlubší smysl a že život pro 
druhé je vlastně naplněním naší nejvnitřnější touhy po 
dobru a lásce a dokonalém štěstí. Dát radost je lepší než 
radost přijímat. Radost ve dvou (3, 4, 5...) je totiž určitě 
větší než v jednom. 
Přeji vám tedy schopnost vidět druhé a navštívit jejich 
srdce, která skrývají možná úžasnější a krásnější než 
temné šumavské hvozdy.

Co je nejkrásnější?

P. Jan Turek

Aktuality ze školy
Vážení čtenáři,
chtěl bych Vás v  krátkosti seznámit s  aktuálními 
informacemi ze základní školy.
Ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2018 proběhl v základní škole 
zápis dětí do první třídy. K  němu se dostavilo celkem 
21 dětí. Z tohoto počtu bude 19 dětí od září navštěvovat 
první třídu, dvě děti mají odklad školní docházky o jeden 
rok. Vzhledem k  tomu, že povinnou školní docházku 
končí v červnu 19 žáků a ze Základní školy ve Střelských 
Hošticích nastoupí do šestého ročníku deset nových, 
bude celkový počet žáků základní školy ve školním roce 
2018/2019 vyšší než nyní.
Od měsíce dubna až do současnosti se žáci zúčastnili 
celé řady sportovních a kulturně-společenských akcí 
a soutěží. V  některých dokázali získat cenné úspěchy. 
Z  celé té řady lze jmenovat okresní kolo ve vybíjené – 
4.-5. třída, atletický závod Běh mufloní stezkou, účast 
v  soutěži Mladý záchranář a Dokaž, že umíš, Štafetový 
pohár – žáci 1. stupně (5. místo), okresní kolo v  malé 
kopané – žáci 8. a 9. třídy (2. místo), krajské kolo v malé 
kopané (7. místo), okresní kola fotbalového turnaje 

Mc Donaldś Cup – kategorie A (7. místo), kategorie B 
(2. místo), florbalový turnaj 4. a 5. tříd Pootavský pohár 
(2. místo).
Ve dnech 20. 5. – 26. 5. 2018 absolvovalo 18 žáků naší 
školy společně s paní učitelkou Mgr. Jiřinou Böhmovou 
studijně poznávací zájezd do Anglie. Dle plánu zájezdu 
navštívili Leeds, Brighton, Windsor, Thorpe Park a Londýn. 
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 pořádala naše základní škola 
v  kulturním domě v  Katovicích školní akademii, na 
níž vystoupili téměř všichni žáci naší školy. Dopolední 
generálka proběhla od 9.30 hodin a byla určena také 
pro mateřskou školu, odpolední představení určené 
pro veřejnost bylo odpoledne od 16 hodin. Vzhledem 
k  ohlasům po skončení představení soudíme, že se 
program školní akademie líbil. Poděkování patří zvláště 
panu Václavu Veselkovi staršímu, který zabezpečil 
ozvučení celé akce, stejně tak i zřizovateli za poskytnutí 
prostor kulturního domu.
Závratně se blíží konec školního roku a s ním i čas prázdnin 
a dovolených. Chtěl bych všem popřát co nejlepší prožití 
nadcházejících volných dnů v průběhu krásného léta.

Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Čtvrtý ročník Vítání prázdnin se vydařil. Společně jej připravili BEZ Katovice, z.s., Atletika Katovice
a SDH Katovice. Oblíbenými atrakcemi byly hasičská stříkačka, horolezecká stěna a divadlo.
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Zlatá obhajoba
Jako každý rok patří Sokol Katovice k  tradičním 

účastníkům okresního přeboru ve Strakonicích, kde se 
umisťuje na předních místech. V  ročníku 2017/2018 
startovalo v  OPLH Strakonice pět týmů, tři z  okresu 
Strakonice, Katovice, Drahonice a HC Strakonice B, 
a dva z  okresu Klatovy, Horažďovice a Luby. Hrálo se 
na čtyři kola systémem každý s každým. Po ukončení 
základní části se hrálo semifinále na dvě kola a finále 
play-off. První semifinálovou dvojici utvořily týmy 
z prvního a čtvrtého místa a druhou z druhého a třetího 
místa. Vítězové semifinále si spolu zahráli finále na 
jeden zápas, poražení hráli „jen“ o třetí místo. 
 O družstvo se staral realizační tým ve složení trenér 

Václav Křivanec a vedoucí mužstva Milan Krejčí. Branku 
hájila dvojice Roman Špiler a Tomáš Vastl. V  poli se 
vystřídalo během soutěže celkem 17 hráčů, a to Josef 
Hodánek, Matyáš Poláček, Petr Krůček, Jan Andrle, 
Radek Bouška , Václav Křivanec junior, Pavel Němec, 
Adam Papež, Lukáš Řezník, Michal Procházka, Jan Jílek 
,Jan Škoda, Radek Lusk, Jan Hora, Ondřej Marek, Václav 
Kotek a Jakub Hynek.
Základní část byla velice vyrovnaná, první tři týmy od 

sebe v tabulce dělily dva body. 
Semifinálové dvojice utvořily Katovice - Horažďovice 

a Luby - Drahonice. V prvním zápase Katovice porazily 
Horažďovice 6 : 3 a v druhém 8 : 6 a postoupily do finále. 

Ve druhém semifinále byly šťastnější Luby,, až došlo na 
trestné střílení 3 : 1 po výsledcích 8 : 6 a 2 : 10. V boji 
o titul Okresního přeboru ledního hokeje Strakonice se 
tak proti sobě postavily týmy Sokol Katovice a HC Luby. 
V základní části se spolu týmy utkaly čtyřikrát, přičemž 
třikrát vyhrály Katovice 5 : 3, 7 : 4, 6 : 3 a jednou soupeř 
6 : 4. Předešlé výsledky jako by korespondovaly s hrou 
ve finále, ve kterém zvítězili borci ze Sokola Katovice 
výsledkem 5 : 3 a obhájili loňské prvenství. Nejvíce 
branek nastříleli Josef Hodánek 17, Petr Krůček 13 
a Pavel Němec 10. Kanadské bodování vyhrál Josef 
Hodánek s 33 body před Matyášem Poláčkem s 26 body 
a Petrem Krůčkem s 23 body.
Konečná tabulka OP LH 2017-18
1. Katovice, 2. Luby, 3. Horažďovice, 4. Drahonice
5. Strakonice B

Tabulka po 20 kolech základní části soutěže O P LH 
2017/2018

1. Luby 16 8 3 5 71 : 61 19

2. Katovice 16 8 1 7 76 : 67 17

3. Horažďovice 16 7 3 6 62 : 57 17

4. Drahonice 16 6 2 8 72 : 82 14

5. HC Strakonice 16 6 1 9 64 : 78 13

Miroslav Hrůz

Volnočasové studio ORIN Katovice - informace
Zájemce o kurzy jógy upozorňujeme, že během letních 

prázdnin (červenec a srpen) budou i nadále kurzy 
probíhat, a to v  úterý od 19,00 až do 20,30 hod. Na 
tyto kurzy je dobré se předem nahlásit na e-mail nebo 
telefonicky. Kurzy probíhají v 1. patře kulturního domu 
v Katovicích.
 V termínu 18. až 22. 8. včetně (tedy 5 dní) bude 

v kulturním domě v Katovicích probíhat taneční 
soustředění s Lucií Vokurkovou, zaměřené na techniky 
street dance. Soustředění je určené pro členy tanečního 
studia i ostatní místní děti, které by si tento styl tance 
chtěly zkusit nebo případně uvažují o navštěvování 
tanečního kroužku.
Tréninky  budou probíhat dvoufázově. Pro děti 6 až 

11 let od cca 9:00-10:30 h a cca 16:00-17:30 hodin. 
Pro juniory 12 a výše zhruba v 10:30-11:30 hodin a 
14:00-16:00 hodin (časy se ještě mohou upravovat). 
Na soustředění je možnost po prvním tréninku počkat 
v místě na další trénink. Bude zajištěn dohled a zábava. 
Rovněž je možnost zajištění teplého oběda. Zájemce 
prosím o nahlášení na e-mail nebo telefon.

Na září připravujeme:
 Taneční kroužky ve stylu street dance – pro děti 

4-6 let, 6-11 let a 12-18 let.
 Kurzy jógy – ranní jóga – ranní protažení, 

prodýchání i posílení do nového dne – jóga pro zdravý 
pohybový aparát a harmonii – zklidnění a vyladění po 
proběhlém dni, protahovací, uvolňující a posilovací 
cvičení, jógové sestavy, dechové techniky, očistné 
techniky, relaxace, meditace. Zaměření na nápravu 
vadného držení těla a úlevu fyzických bolestí
jóga pro děti – hravé cvičení s napodobováním zvířátek 

a věcí, emoční hry k odstranění napětí, vzájemná 
spolupráce, relaxace, masáže. Zaměření na nápravu 
vadného držení těla
 Taneční kurzy pro ženy – spojení klasického 

tance s dalšími tanečními technikami. Lekce obsahuje 
taneční průpravu, taneční vazby, posilovací fázi, 
protažení a relaxaci.
Podrobnosti a přihlášky u vedoucí studia ORIN:
Libuše Holečkové na email o.s.orin@seznam.cz nebo 

telefon 720 314 523
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Michal Novotný

Ohlédnutí za florbalovou sezónou 2017/2018
Naši mladí florbalisté se letos, mimo několika 

přátelských zápasů s  FbC Strakonice, účastnili 
jednorázových turnajů jak s  jinými florbalovými oddíly, 
tak i pod hlavičkou školy. 
Přípravka (smíšené družstvo 1. – 3. třída) se zúčastnila 

tří turnajů pořádaných FbC Strakonice a soupeřů (turnajů 
se účastnilo od 7 do 9 týmů), kteří hrají regulérní soutěže, 
se nijak nezalekla. Obsadili jsme jednou čtvrté a dvakrát 
třetí místo. Všechny tři turnaje byly velmi vyrovnané a 
jen kousek nám chyběl k ještě lepším umístěním.
Elévové (smíšené družstvo 4. a 5. třída) odehráli 

také tři turnaje. Prvním byl ČEPS pohár základních 
škol. Zde jsme v okresním kole sahali po postupu do 
kola krajského, ale zůstali jsme jen o chlup za dvěma 
postupovými místy – byli jsme třetí. Druhým turnajem 
byl květnový Innebandy Cup, kde jsme si posilněni o 
holky ročníku 2006, vyzkoušeli mezinárodní turnaj v 
jihočeské metropoli. Střet s florbalovou realitou týmů 
hrajících řádné soutěže vypadal po sobotě tvrdě. Ze 
sedmi utkání jsme vyválčili jen 1 bod a krčili se na 
předposledním osmém místě se ztrátou 6 bodů na 
týmy před námi. Zlepšený nedělní výkon nás zázračně 
protlačil do skupiny bojující v nadstavbě ve skupině o 
celkové 4. - 6. místo. V ní jsme se znovu museli utkat 
s týmy, které nás v sobotu přehrály rozdílem třídy (6:0 
a 7:0). S oběma soupeři jsme se popasovali o poznání 
lépe, ale oba zápasy jsme bohužel prohráli o 2 góly 
a patřilo nám tak celkové šesté místo z devíti týmů. 
Posledním turnajem elévů byl domácí Pootavský pohár 
v  Katovicích, na který jsme si pozvali čtyři týmy ze 
základních škol z Čestic a Horažďovic. Na turnaji jsme 
obhajovali loňské první místo tehdejšího dívčího týmu 
a letošní tým měl k vítězství velmi blízko. Režie turnaje 
se vyvedla náramně - před posledním zápasem jsme 
byli bez porážky první se skóre 14:8 a měli stejně bodů 
jako náš poslední soupeř – klučičí tým ZŠ Horažďovice 
I, který měl v tu chvíli skóre horší jen o gól. V přímém 
souboji o prvenství byli úspěšnější soupeři a na náš tým 
tak zůstala stříbrná příčka. Nadějné do budoucna je, že 
naše družstvo je složeno ze žáků 4. třídy, takže příští rok 
bude hrát prakticky ve stejném složení.
Největší porci zápasů si letos užil náš dívčí tým 

mladších žákyň (6. - 7. třída). Holky si vyzkoušely pět 
turnajů jihočeské krajské ligy. Ze soupeřek z florbalových 
bašt Milevska, Soběslavi a Českých Budějovic si pranic 
nedělaly a jeden turnaj vyhrály, dvakrát byly druhé a 
dvakrát třetí. Pod hlavičkou školy se zúčastnily ještě 
poháru škol pro 6. a 7. třídy, kde v  okresním kole 
obsadily o bod druhé místo a těsně jim utekl postup do 
kola krajského (škoda, že se turnajů za katovickou školu 
již nemohou účastnit naše nejpilnější střelkyně Kačka a 

Barča, které už jsou na gymnáziu). 
Nejméně si letos zahráli starší kluci (od 6. třídy výše). 

Bohužel se letos neuskutečnila Strakonická školní liga. 
Kluci si zahráli jen dvakrát miniturnaj s  kroužkem 
florbalu ze ZŠ Dukelská – v prosinci byli o bod druzí za 
naším dívčím týmem a v červnu také druzí, tentokráte 
za borci ze Strakonic. Mimo to ještě vyrazili na turnaj 
školních sportovních klubů, kde v okresním kole byli 6. 
z 13. týmů.
Florbalové dění v  Katovicích začalo před čtyřmi lety. 

Počet zájemců rok od roku stoupal a z jednoho tréninku 
týdně bylo nutné udělat tréninky tři. V letošní sezóně se 
dětem věnoval trenérský tým ve složení Matěj Sokol 
(páteční trénink mladších dětí), Pavel Hričina (páteční 
trénink starších dětí) a Michal Novotný (pondělní 
společný trénink). Původně věkově homogenní kroužek 
12 dětí se nám za čtyři roky rozrostl od 1. do 9. třídy. 
Počet zájemců letos v dubnu přesáhl 30 dětí a bylo nutné 
pondělní společný trénink rozdělit dvě skupiny, které 
chodily 1x za 14 dní a další zájemce odmítnout a odkázat 
na září. Florbal v Katovicích nyní řeší dilema – šikovnost 
dětí si říká o více tréninků a přihlášení do soutěží. 
Naopak limitující je vytíženost tělocvičny i její velikost 
a také počet a kapacity trenérů. Pro příští sezónu jsme 
nicméně přihlásili první družstvo do regulérní soutěže – 
naše holky budou příští rok hrát krajskou ligu starších 
žákyň. Vzhledem k tomu, že naše tělocvična velikostně 
a ani zázemím nevyhovuje pro soutěžní zápasy, budou 
domácí turnaje hrát pravděpodobně v  házenkářské 
hale ve Strakonicích. I pro ostatní kategorie máme 
vymyšleno, jak jim zařídit větší porci zápasů, ale zde to 
záleží na tom, zda najdeme dostatek ochotných rukou, 
které by nám s tím pomohly.

Takto to začalo. Před 4 lety děti v prvním přátelském 
utkání porazily kroužek florbalu ZŠ Poděbradova 6:5
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Aneb X. Cyklistický den pro děti Katovice 2018
Dne 4. srpna 2018 se uskuteční již desátý jubilejní 

ročník tradičního cyklistického dětského dne v  areálu 
Na Podskalí (Kluziště). V letošním roce jsme pro malé 
závodníky připravili opět možnost výhry zajímavých cen! 
O co přesně půjde? Je samozřejmostí, že z cyklistické 
soutěže si každý odveze jako vždy diplom a další ceny. 
Ti nejlepší budou oceněni medailemi. Po vyhlášení 
celkových výsledků soutěže se však budou losovat ještě 
tři hlavní ceny: 1. dětské jízdní kolo (6-12 let), 2. stylová 
koloběžka, 3. eElektronický tachometr na kolo a to vše 
bude doplněno cyklodoplňky od sponzora akce Cyklo 
Bike Pavel Skála Strakonice.
Vyhrát může každý, i ten, kdo nebyl tolik úspěšný 

v  cyklistických soutěžích. Aby byl soutěžící zařazen 
do slosování o tři hlavní ceny, musí splnit dvě pravidla 
soutěže. 
Cyklistický den se koná 4. srpna 2018 v  areálu Na 

Podskalí (kluziště) a přihlášky od mladých závodníků 
přijímáme od 8:00 do 9:00. V 9:15 je plánován start 
samotné soutěže. Mladí a malí závodníci se mohou 
těšit na tradiční jízdu zručnosti, jízdu na čas, připraveny 
budou stanoviště se zdravovědou a dopravními předpisy. 
Soutěž bude doplněna o sportovně zaměřená stanoviště 
na tartanovém hřišti a další zajímavá stanoviště, jako 
byly v minulých letech například hasiči.
Jednoduše řečeno: pro zařazení do slosování o kolo a 

další ceny musí soutěžící namalovat obrázek, odevzdat 
jej na obecním úřadě a zároveň se zúčastnit dětské 
cyklistické soutěže. 
Mimo soutěž může každý závodník navštívit stanoviště 

s  malováním na obličej. Tradičně bude připravena 
limonáda zdarma po celou dobu soutěže a další 
občerstvení bude zařízeno klubovnou TJ Sokol Katovice. 
Nezapomeňte své děti vyzbrojit přilbou a dobrou náladou. 
Účastnit se můžou i ti nejmenší na tzv. odstrkovadlech. 
Mini soutěž navíc: V rámci cyklistické soutěže proběhne 

i výstava všech soutěžních obrázků. Porota na místě v 
průběhu cyklistického dne vybere ten nejlepší, jehož 
autor nebo autorka získá zajímavý balíček výtvarných 
potřeb.
X. dětský cyklistický den je podpořen společným 

grantem Komunitní nadace Blanicko – Otavské 
(KONABO) a městysem Katovice v  rámci souboru akcí 
Pootavské léto 2018.
Pavidla soutěže o nové kolo a další ceny:
1) Soutěžící namaluje obrázek minimálně ve formátu 

A4 na téma „cyklistika“ - například jak závodí na 
cyklistickém dni, nebo jak se svou rodinou jede na 
kole na výlet atd. Fantazii se meze nekladou. Tento 
namalovaný obrázek z  druhé strany podepíše celým 
jménem, doplní věk, bydliště a případně kontakt na 
jednoho ze svých rodičů (pro lepší komunikaci v případě 
výhry při nepřítomnosti rodičů u losování cen). Sběrné 
místo pro obrázky je zřízeno v  podatelně městyse 
Katovice (budova obecního úřadu u p. Zoubkové). 
Odevzdávat výkresy lze v otevíracích dnech a hodinách 
takto: pondělí, úterý, čtvrtek: 8 – 11 hod, 12 – 16 hod, 
středa 8 – 11 hod, 12 – 17 hod, pátek 8 – 11 hod, 12 – 
14 hod. (Uzávěrka výtvarné části soutěže je ve čtvrtek 
2. srpna 2018 v 16 hodin)
2) Soutěžící se účastní X. Cyklistického dne pro děti.

Soutěž! Maluj, zúčastni se cyklodne a vyhraj nové kolo!

Hlavní ceny výtvarné soutěže
na X. dětském cyklistickém dnu

4. srpna 2018

Za realizační tým a spolek Rally Fans Katovice Martin Mazuch
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Sokolky se chystají na slet
Termín vystoupení našich cvičenek na XVI. 

všesokolském sletu se blíží. Ten proběhne v Praze od 1. 
do 6. července 2018 a aktivně se do jeho akcí zapojí až 
20 000 účastníků, z toho asi 2 500 ze zahraničí. Letošní 
ročník připomene i 100 let samostatné republiky 
a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové 
hráli. Slet, který je součástí oficiálních oslav výročí, 
zahájí 1. července tradiční průvod 15 000 domácích i 
zahraničních sokolů centrem Prahy. Řada sportovních, 
společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky 
atraktivním programem hromadných cvičení. 15 000 
cvičenců předvede 13 skladeb. Jedenáct z nich je 
připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby 
česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu), s 
jednou skladbou se představí Česká asociace Sport pro 
všechny a také hosté z Dánska.
Naši sletovou připravenost jsme si mohly ověřit již 13. 

května na oblastním sletu v Písku. Před námi je krajský 
slet v Českých Budějovicích 9. června a župní slet ve 
Voticích 16. června. A pak už nás čeká vystoupení, na 
které se velmi těšíme a zároveň se ho i trochu obáváme. 
Od podzimu jsme pilně nacvičovaly naši skladbu 
„Cestu“. A věřte, že každá z nás se snaží tou „Cestou“ 
projít co nejlépe. Tak až se budete dívat v televizi na 
naše vystoupení, držte nám palce, ať vítr nefouká, tráva 
neklouže a něco nás nebouchne do hlavy.

Milena Novotná

Medaile z Mistrovství ČR metané na asfaltu.
 V  neděli 3. června proběhlo na asfaltových drahách 

Včelné Mistrovství ČR v metané družstev mixů. Soutěže 
se zúčastnily dvě ženy a dva muži. Za Sokol Katovice 
bojovaly Gabriela Baigarová, Barbora Bydžovská, Pavel 
Matašovský a Roman Kuděj. 
V letošních vysokých teplotách byla soutěž pro všechny 

zúčastněné dosti náročná. Dodržováním pitného režimu a 
soustředěním na každý zápas i na každou točku se povedlo 
našemu družstvu opět po třech letech získat medaili. 
Krásně stříbrnou. Vítězem Mistrovství ČR v  družstvech 
mixů se stalo družstvo Slavoje Stožice, třetí místo obsadilo 
družstvo CM Křišťál Lenora. Roman Kuděj

Zleva stojí Pavel Matašovský, Gabriela Baigarová, 
Roman Kuděj a Barbora Bydžovská
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Pootavské léto
Čtvrtek 5. července – Shromáždění k oslavě svátku Mistra Jana Husa. Od 18.00 hodin na Husově náměstí u pomníku.
Sobota 28. července, neděle 5. srpna a čtvrtek 9. srpna – Letní fotografický kurz. Podrobnosti v samostatném článku 
na straně 9.
Neděle 29. července – Poutní mše k poctě sv. Anny, Lhota u sv. Anny (Kraselov). V 9:30 vycházejí poutníci pěšky od 
kříže u zastávky v Makarově. Od 10:00 hodin je v kostele sv. Anny varhanní koncert Radka Rejška. V tuto neděli nebude 
mše v Katovicích! Od 11:00 hodin mše v poutním kostele u sv. Anny.
Sobota 4. srpna – X. Dětský cyklistický den. Podrobnosti v samostatném článku na straně 6. 
Od pondělí 6. srpna do pátku 24. srpna – „Krásy kolem nás“ Autorská výstava fotografií na katovické faře. Pozvánka 
na straně 2.
Sobota 18. srpna – V. ročník Pootavského turnaje v metané. Od 17:00 hodin v areálu na Podskalí (kluziště).
Sobota 25. srpna – XVIII. ročník Ekorally Otava Katovice. Od 13:13 hodin v areálu na Podskalí (kluziště).
Od pátku 31. srpna do neděle 2. září – Katovický Otesánek. Setkání řezbářů a dřevosochařů viz výše.
Sobota 1. září – Dětská mše na zahájení školního roku. S požehnáním pro děti, rodiče a učitele. Po jejím skončení 
posezení na farní zahradě. Od 17:00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Sobota 8. září – Dětská hasičská soutěž. Od 9.00 hodin za hasičskou zbrojnicí.
Září – Soutěž o pohár P. Josefa Jílka. Podzimní kolo sportování pro celou rodinu. Termín bude upřesněn.

Těšit se můžete na práci s motorovými pilami a dláty, výrobky k prodeji a na dětskou dílnu :)
Městys Katovice, František Langmajer a spol.

Srdečně Vás zveme na setkání řezbářů a dřevosochařů

Katovický Otesánek
31. 8. - 2. 9. 2018
v parku na Husově náměstí

Vybrané akce Pootavského léta jsou podpořeny ze Společného grantu městyse 

Katovice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské
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Letní fotografický kurz v Katovicích
V rámci Pootavského léta se v Katovicích uskuteční Letní fotografický kurz určený dospělým i mládeži. Během tří 
setkání se účastníci dozvědí o základech fotografování a hlavně si v praxi vyzkouší nejrůznější fototémata. Kurz 
proběhne pod odborným vedením místních fotografů: Pavly Pomezné, Františka Pechláta a Pavla Zimy. Nutné 
vybavení každého účastníka: preferován fotoaparát, v  krajním případě mobil, na 3. lekci doporučen navíc stativ. 
Jednotlivá setkání se uskuteční i za nepříznivého počasí – pláštěnku a vhodnou obuv s sebou. Vzhledem k omezené 
kapacitě nutno nahlásit se předem! (V případě většího zájmu bude rozhodovat datum a čas přihlášení). Zájemci, 
hlaste se na: novotna.katovice@seznam.cz; tel. 608 342 504. Díky společnému grantu Komunitní nadace Blanicko – 
Otavské s městysem Katovice je kurz pro katovické účastníky zdarma. Akci pořádá spolek BEZ Katovice, z.s.

Irena Novotná, BEZ Katovice, z.s.

Datum konání Čas začátku Místo setkání Téma
So 28. 7. 5:00 ráno Kaplička

sv. Norberta u 
větrolamu

Východ slunce; krajina; základy kompozice; 
vztah čas – clona – ISO

Ne 5. 8. 14:00 odpoledne Před hasičárnou Makro (focení z malé vzdálenosti); portrét 
v přírodě; (pozice při fotografování, úroveň 
očí)

Čt 9. 8. 18:00 večer V parku u sochy 
poustevníka

Západ slunce; zachycení večerní atmosféry; 
základy nočního focení
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Cyklus Kořeny XXXX - Katovice zachycené prostřednictvím
vojenského mapování

V  minulém čísle Zpravodaje jsme se věnovali 
Müllerově mapě Čech z roku 1720. Tentokrát se 
časově posuneme dále a zaměříme se na 3 vojenská 
mapování, která se uskutečnila v  průběhu 18. a 
19. století a byla určena hlavně vojenským účelům. 
Týkala se celé habsburské monarchie, sloužila jako 
základ při tvorbě různých map.
První (též josefské, josefínské) vojenské mapování 

nařídila po sedmileté válce Marie Terezie (na návrh 
Leopolda Dauna) a uskutečnilo se v 60. až 80. letech 
18. století jednoduchými technickými prostředky. 
V  českých zemích vycházelo z Müllerova mapování. 
Podrobnější popis doplňovali důstojníci projíždějící 
krajinou „od oka“. Výsledné mapy jsou v přibližném 
měřítku 1:28 800 (vychází z rakouské míry 1 vídeňský 
palec ku 400 vídeňským sáhům). Vše se ručně kreslilo 
a kolorovalo, každá barva měla svůj význam: modře 
voda, odstíny zelené pastviny, lesy apod., šedě skály, 
červeně byly zaneseny zděné stavby a dálkové silnice, 
žlutohnědě potom cesty nižšího řádu. Výškopis byl 
naznačen šrafováním. Popis v mapě se uváděl černě, 
vedle toho byl napravo od mapy volný sloupec, kde 
se mohla zapsat jména zobrazených sídel s počty 
obyvatel, chovaných koní, volů ap. K  mapám byl 
vyhotoven i podrobný písemný operát.
Druhé vojenské mapování tzv. Františkovo, proběhlo 

v  letech 1806 – 1869 v  tomtéž měřítku. Popud 
k mapování dal císař František II. Oproti I. vojenskému 
mapování se tentokrát již mapovalo na podkladě 
trigonometrických katastrálních sítí vybudovaných 

v letech 1806 - 1811. Zakresleny a zaznamenány byly 
také nadmořské výšky bodů použité trigonometrické 
sítě. Po stranách každého mapového listu se nacházla 
tabulka počtu domů a stájí a počtu možných ubytování 
mužů a koní pro každou obec. 
Třetí (též františko-josefské) vojenské mapování 

proběhlo v letech 1869 až 1885. I zde došlo ke 
změně oproti předchozímu. Nově se znázorňoval 
výškopis kromě šrafování a výškových kót i pomocí 
vrstevnic (proběhlo revizní měření výšek). Šrafování 
umožnilo rozlišit rozdíly ve sklonu terénu, vrstevnice 
měly vzhledem ke své nepřesnosti spíše orientační 
funkci. Změnilo se měřítko na metrické 1:25 000, 
vojensky významné oblasti a okolí velkých měst byly 
zaznamenány v měřítku 1:12 500. Hlavním důvodem 
pořízení nové vojenské mapy se stala snaha odstranit 
nedostatky II. vojenského mapování. Dalším důvodem 
vzniku byly válečné zkušenosti z  prohrané prusko-
rakouské války roku 1866. Armáda (hlavně rozvíjející 
se dělostřelectvo) potřebovala mapy, které nebudou 
jen informativní, ale budou přesné a technicky 
spolehlivé. Díky rostoucí industrializaci se mapy 
využívaly stále více i v civilní oblasti, především při 
budování komunikací, zakládání nových uhelných a 
rudných dolů, nebo při splavňování některých řek. 
A jakými změnami prošly v  průběhu vojenských 

mapování Katovice? Podívejme se nejprve na to první 
z druhé poloviny  18. století. Když se zaměříme na 
přístupové cesty, budeme možná trochu překvapeni. 
Zatímco hlavní silnice (dnes I/22) spojující Strakonice 

1) Katovice v rámci I. vojenského mapování
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Irena Novotná (kronikářka)

s  Horažďovicemi, vedoucí centrem Katovic, je již 
na mapě zakreslena, u některých menších cest si 
můžeme všimnout změn oproti současnosti. Dnes 
už jen úzká polní pěšina ze Střely, vedoucí kolem 
kapličky sv. Norberta až do Katovic, byla v době I. 
vojenského mapování cestou sjízdnou i vozy. Navíc 
se v blízkosti kapličky na tuto cestu napojovala 
pěšina vedoucí směrem k Otavě do míst Na Barevně 
a nedaleko místa, kde dnes stojí čistírna odpadních 
vod, křižovala řeku a na pravém břehu pokračovala 
směrem do Pracejovic. Část cesty, co dnes spojuje 
Pracejovice a Libočí, vůbec neexistovala. Zato 
vedla přímá komunikace spojující Pracejovice se 
Sloučínem. Na poli nedaleko bývalého vojenského 
útvaru si můžeme všimnout křížku – patrně stával u 
této staré, dnes rozorané cesty.
Cesta vedoucí ze Sloučína do Katovic také změnila 

své místo. Hned u Sloučína procházela brodem 
přes Kolčavu na její levý břeh a vedla cca v místech 
dnešního pole mezi potokem a dnešním Obecním 
lesem. Na dobové mapě nenajdeme ani žádnou 
pěšinu vedoucí dnes po pravém otavském břehu 
směrem na Grafitku.
Ve směru severním vychází na mapě z obce kromě 

silnice na Horažďovíce také komunikace vedoucí 
do Mnichova a Krt. Avšak mnichovská odbočka 
nezačíná nad kostelem, ale už pod kostelem, cca v 
místech dnešní odbočky na Krty. A odbočka na Krty je 

dokonce zakreslena ještě níže – v dolní části návsi, 
kde je zakreslena křižovatka hlavní silnice, cesty ke 
Kněží hoře a odbočky na Krty (je otázkou, zda je tu 
zachycena dobová realita nebo se jedná o nepřesnost 
nákresu). Tato krtská cesta se navíc za hranicemi 
Katovic ještě rozdvojovala (dodnes patrné u křížku 
za domem rodiny Kalčíků). Levá odbočka vedla k 
rybníčku (na současné mapě označen Bažantnice) 
u Agrokatu, kde volně přecházela v pěšinu, pravá 
odbočka směřovala do Krt.
Zaměřme se na zástavbu obce. Domy lemují celou 

obdélníkovou náves (ještě bez parku), v její dolní části 
se rozprostírá rybníček. Několik staveb se nachází na 

začátku dnešní Tyršovy ulice a dále domy stojí po obou 
stranách horní části ulice Nádražní, ale nedosahují ani 
k mostu. Pravý břeh zůstává nezastavěný, jen v Liboči 
je v té době zakreslen jeden zděný objekt. Pak na 
mapě ještě vidíme mlýn u Otavy s jedním mlýnským 
kolem. Z mapy lze také vyčíst, že kromě rozložitého 
Ostrovce se jižně od něj rozkládají ještě dva, menší 
ostrůvky. Některé z vás možná překvapí, že východně 
od Katovic, severně od kapličky sv. Norberta jsou 
zakresleny dva dnes již neexistující poměrně velké 
rybníky ležící po obou stranách hlavní silnice.
Zatímco na mapě I. vojenského mapování je osada 

označena Katowitz, na II. už Katowice. Naší pozornosti 
určitě neunikne, že je tu již vyznačena železnice 
(zprovozněna v září 1868). Také některé komunikace 
prošly proměnou. Na mapě se už objevuje cesta 
spojující Pracejovice s Libočí podobně, jak ji známe 
dnes, v jejím okolí jsou na mapě patrné rýžovnické 
sejpy. Naopak cestu vedoucí od kapličky sv. Norberta 
přes Barevnu a řeku k Pracejovicím, vidíme jen na 
části její původní trasy. Hlavní silnice je zobrazena 
se stromořadím. Odbočky do Krt i Mnichova jsou už 
zakresleny ve stejných místech, jak je známe dnes. 
Rybníky v  blízkosti kapličky sv. Norberta zanikly, 
v Liboči už stojí 7 domů, Katovice se také rozrostly. 
Počet domů se zvětšuje, hlavně v Nádražní ulici, kde 
se zástavba objevuje až k  mostu. Za zmínku stojí i 
hostinec postavený uprostřed návsi.
U III. vojenského mapování se obec nazývá Kátovic. 

Všimneme si podrobnější mapy se šrafováním a 
vyznačenými výškovými body, např. obce (419, dnes 
se uvádí 412 m n. m.) či „Kátovské hory“ (497, dnes 
se uvádí 493 m n. m.), jsou tu vyznačeny i další detaily 
jako pošta, hřbitov, u jezu i vorová propusť. Železniční 
stanice je ještě značena na opačné straně kolejiště, 
než je tomu dnes. Nové domy se objevují v dnešních 
ulicích Tyršova, 28. října a Podskalí.
Mnoho z  historie Katovic je dnes zakryto rouškou 

tajemství. Staré mapy nám mohou pomoci alespoň 
nepatrně tuto roušku poodhalit a vzdáleně tak 
nahlédnout do historie obce a života našich předků.

2) Katovice v rámci II. vojenského mapování

3) Katovice v rámci III. vojenského mapování
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Po podzimních volbách v  roce 2014 došlo po 8 letech ke 
změně ve vedení obce, kdy do čela městyse nastoupila Mgr. 
Šárka Němečková, místostarostou se stal Bc. Jindřich Zdráhal. 
Ihned po nástupu do funkce je čekalo zahájení stavby sběrného 
dvora. Sběrný dvůr byl zkolaudován a zprovozněn na konci roku 
2015. Během posledních čtyř let byla vybudována silnice v  ulici 
Za Továrnou, nového povrchu se konečně dočkala i ulice Jílkova 
a ulice Na Podskalí, kde byl zároveň zrekonstruován vodovod i 
kanalizace. Po úspěšných jednáních na ŘSD se nový povrch objevil 
i na hlavním tahu v  Katovicích, v  ulici Tyršova. Na hřbitově byla 
opravena 1. část tajenky…., poraženy staré a nevyhovující túje 
a provedena nová výsadba. Další rekonstrukce se dočkal i kulturní 
dům. Nové sociální zařízení, výměna oken a dveří, to vše přispělo 
k  tomu, že se zde mohou konat a konají četné kulturní akce. 
Nezapomnělo se ani na školáky. Ve školce byl opraven chodník, ve 

školní jídelně vyměněna okna a v létě bude provedena tak dlouho 
očekávaná rekonstrukce WC v hlavní budově ZŠ. Pro děti a juniory 
se u jezu vybudovala dvě nová hřiště. Rekonstruovalo se i na 
obou místních sportovištích. V areálu U Lesa byly zrekonstruovány 
kabiny domácích, vybudovány kabiny hostí a opraveno veškeré 
zázemí. Návštěvníkům kempu pak slouží v areálu Na Podskalí nové 
sprchy. Zároveň má areál nové osvětlení a buduje se zde zázemí 
pro sportovce. V městysi dále probíhá rekonstrukce osvětlení. Nové 
má lokalita U Lesa či Na Podskalí, nevyhovující se bude postupně 
měnit ve zbývajících ulicích. Katovičtí občané mohou navštěvovat 
kompletně zrekonstruovanou Kolářovu knihovnu, nebo mohou využít 
prostory nově opravené ….2. část tajenky…... Nezapomnělo 
se ani na zeleň, kdy během čtyř let bylo v naší lokalitě vysazeno 
nejméně sto ovocných a okrasných stromů a připravují se nové … 
3. část tajenky…...

První starostka v historii obce

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
P
Q
Vodorovně: A)lakomý Evropan, český církevní reformátor, plátěný přístřešek. B) francovka, obsah zlata v minci, fotografie hovorově, 

louky básnicky. C) písemná zkouška, pádlo, podoba, starořecký autor bajek. D) značka pokrmového tuku, 1. část tajenky, letadlo obecně. 
E) anglicky potkani, stařena lidově, ovocná zahrada, iniciály spisovatele Klímy, panovník. F) chemická značka astatu, odpadní kanál, letec, 
odporovací spojka, ukazovací zájmeno. G) velké horko, seskupení snopů na poli, zástupce dítěte při křtu. H) léčivá tučnolistá rostlina, špičatý 
výčnělek, cizí značka lyží, celní kód Rakouska. I) 3. část tajenky. J) iniciály herce Oliviera, výměšek úst, plemeno loveckého psa, rodinný 
svazek. K) oběžná dráha družice, manželka, nevidomě. L) kujný nerost, slovensky jiná, střevíc, jméno manželky Johna Lennona, město 
v Rusku. M) barva na vajíčka, hudební skupina obecně, český prodejce nábytku, cestovní doklad. N) nálev, 2. část tajenky, jméno spisovatele 
Pavla. O) jméno amerického podnikatele výrobce automobilů Tesla, sestra mého otce, nadšený potlesk, zkratka Sociálně právní ochrana 
dětí. P) jméno herečky Boudové, vesnice, spojka, řeka v Kamerunu. Q) opuchlina, anglicky umění, druh pcháče. Svisle: 1) výsměšné dílo, 
část nohy. 2) padat, italsky Pavel, pokoulet. 3) pořídit kopii, rozdíl mezi příjmy a výdaji, zkratka rozhlasové společnosti Vatikánu, kolem. 4) 
tahle, horní část místnosti, zkratka State Bank of India, turecký vládní palác. 5) bývalá SPZ Prahy, anglicky kost, domácky Olga, zkratka 
kanadské rockové skupiny Bachman Turner Overdrive. 6) opak pravé, SPZ Kolín, vlastníma očima pozorující, předložka. 7) lidský jedinec, 
expresivně legrace, jméno módní návrhářky Rajské. 8) domácky Hildegard, hlavní město indického státu Bihár, plat vojáka, domácky Adina. 
9) neidentifikovaný létající objekt, azbest, druh lososa, hovorový souhlas, plošná míra. 10) stěží, velký kus pole, Chaplinova manželka, 
občas vlastnit. 11) tvoje, část přístavu, domácky Eva, listnatý strom. 12) ničit, duchovenstvo, malí sobové. 13) mezinárodní kód Spojených 
arabských emirátů, značka ruských tahačů, chuchvalce, spojka podřadicí. 14) mořská ryba, geneticky vytvořený jedinec, španělsky oleje, 
polotuhá hmota. 15) spropitné, filmový mimozemšťan, černomořské lázně, slohový útvar. 16) přesně, české město v Podkrkonoší, fáze 
vývoje člověka. 17) napůl, správně uložit.

křížovku připravil 
Miroslav Hrúz

Tajenka z minulého čísla: ….. největší investicí, umělým povrchem, územního plánu obce….
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