
je za námi léto. To letošní lámalo teplotní rekordy 
jeden za druhým, a tak většinu z  nás zachraňovala 
řeka. I když bylo teplo a málokomu se chtělo do 
práce, my jsme během léta chtěli splnit to, co 
jsme si předsevzali a zařadili do rozpočtu. Jednou 
z  nejdůležitějších a dlouho očekávaných akcí byla 
oprava WC v hlavní budově školy a ta během prázdnin 
proběhla.  Jak se rekonstrukce povedla? Tak o tom 
se  budete moci přesvědčit sami při návštěvě školy 
třeba již při volbách, které se opět budou konat 
v  její   budově. Pracovalo se také na sportovištích. 
Volejbalistům a metanářům bylo vybudováno 
nové zázemí, byla zateplena kuželna v  areálu U 
Lesa. V  kulturním domě v  létě došlo k výměně 
oken, vstupních dveří do sálu, bylo nainstalováno 
nové osvětlení jeviště a ve výrobě je i nová opona. 
Nejnáročnější finanční akce probíhá v současné době 
na Husově náměstí, kde se opravuje kanalizace. 
První krok k  tomu, abychom mohli začít pomalu 
přemýšlet o nové koncepci celého prostranství. V létě 
jsme měli zaměstnány brigádníky. Ve školce natírali 
mobiliář, další práce probíhaly v kulturním domě, ve 
zdravotním středisku a na hřbitově, kde jsme začali 
číslovat hrobová místa. Na konci léta se rozběhly i 

další práce na prostranství za bytovkami. Na jaře zde 
byl vysazen ovocný sad. Teplé počasí nám nepřálo, 
a tak jsme s  dalšími pracemi začali až na sklonku 
léta. Práce pokračují pod vedením Tomáše Turka, 
který celý projekt zpracoval a nyní nám pomáhá i 
s přípravou podkladů na grant, díky kterému bychom 
mohli získat další finanční prostředky na realizaci 
celé akce. Na tomto prostranství vznikne odpočinková 
zóna pro obyvatele horní části Katovic, která v  této 
části městyse tolik chybí. 
Vážení a milí spoluobčané, jak jistě sami vnímáte 

a sledujete dění okolo nás, neuniklo Vám, že se blíží 
komunální volby. Čtyřleté funkční období je samo 
o sobě nejlepším obrazem toho, jak se v  městysi 
pracovalo, co jsme dokázali a kam míří naše snaha 
o další rozvoj Katovic. Když jsem před čtyřmi lety 
do funkce nastupovala, nechtěla jsem si osobně nic 
dokázat, chtěla jsem jen přispět ke změně v pohledu 
na rozvoj Katovic a to se mi, doufám, povedlo. Práce 
to nebyla vždy jednoduchá, ale velice zajímavá, pestrá 
a tvůrčí. Tak, jak se snažím mít pořádek doma a ve 
škole, tak jsem pohlížela a pohlížím i na Katovice, 
které se staly mou druhou domácností.  Také jsem 
se snažila být otevřená všem připomínkám, radám 
a kritice, které byly impulsem k  další práci. Ne 
všechny vize a plány se za čtyři roky daly zvládnout 
a obsáhnout, ale vždy jsem měla za sebou svého 
místostarostu a zastupitelstvo, na které jsem se mohla 
s důvěrou obrátit. Jak Jindrovi Zdráhalovi, se kterým 
jsem převážně řešila většinu problémů, tak celému 
zastupitelstvu chci tímto poděkovat za spolupráci a 
pomoc při realizaci veškerých akcí, které byly u nás 
v Katovicích za čtyři roky realizovány.
Byla bych ráda, aby komunální volby nebyly alespoň u 

nás vnímány jako konkurenční souboj mezi stranami, 
předvolební období proběhlo v klidu a korektně a aby 
se vám podařilo  zvolit si takové zastupitele, jejichž 
další kroky povedou k rozvoji naší obce podle vašich 
představ. 
Vážení spoluobčané, pomalu přichází podzim. Přeji 

Vám, abyste si jej užili ve  zdraví, aby byl  plný barev, 
slunce a hlavně pohody. 

ZPRAVODAJ
Katovický

2018
www.katovice.cz
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Vážení a milí spoluobčané,

PODZIM

Z OBSAHU: strana 3 - Kulturní program podzim/zima 2018-2019, strana 4 - Zprávy z knihovny, strana 9 - Ohlédnutí za 
letošním Cyklistickým dnem pro děti, strana 11 - Letní soustředění atletů, strana 15 - Fotografický kurz v Katovicích

Šárka Němečková, starostka
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Informace o otevírací době ordinace
Rádi bychom Vás informovali, že ordinace MUDr. Bohumily Kolenčíkové bude
v Katovicích  otevřena od 6. září každý čtvrtek od 10:00  do 13:00 hodin.
Kontakt do ordinace 737 954 006.

i

Pro sezónu podzim, zima 2018/2019
jsme pro vás pilně připravovali kulturní program

Akcemi v září a říjnu 2018 se připojujeme i my v Katovicích k oslavám 100. výročí založení republiky, čímž Vás 
všechny srdečně zveme na přednášky Dr. Jiřího Dvořáka z Jihočeské univerzity, který nás seznámí se situací na jihu 
Čech před 1. světovou válkou (přednáška 15. září) a o vzniku republiky (přednáška 13. října).

Oslavy vyvrcholí v sobotu 20. října pochodem obcí a společenským setkáním v domě kultury.
Následující pátek 26. října Vás všechny zveme na koncert kapely SHADDE  YADDA, která hraje v  podání 
skvělých muzikantů a zpěvačky hudbu období 1. republiky. Dobové oblečení vítáno.

Kromě výše uvedených akcí se v září můžete těšit na koncert folk a country kapely HOP TROP (21. září), ale i na 
Svatováclavský koncert vážné hudby v kostele 29. září. V říjnu si připomeneme 110. výročí narození P. Josefa Jílka 
(18. října). 

Začátkem  listopadu Vás zveme na večer s  francouzskými šansony s  paní Evou Kriz-Lifkovou a panem Milanem 
Dvořákem (9. listopadu). Tentokráte na téma Edith Piaf.
Koncem listopadu bude znít kulturním domem rock and blues v rámci akce s názvem JEN CHVÍLI NOC FEST.  Vystoupí 
kapely Bonton, RightNow a Charlie Band.

Prosincová akce je přislíbena a rozjednána. Její konečné potvrzení bude až po uzávěrce zpravodaje, proto si zatím 
necháme pro sebe, co jsme pro Vás připravili, ale máme se na co těšit!

A v roce 2019 – na leden je domluven koncert strakonických kapel JISTEM a PIÁNKO, rozjednané je i divadlo i pohádka.
Únor plánujeme cestovatelský – divadlo, přednáška – vše bude teprve potvrzeno.
Těšit se můžete i na další ročník Vinohraní – uskuteční se 23. března.

Markéta Šimáková za Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport

Farářské zamyšlení nad vodou
Mnohokrát jsem měl problém vysvětlit dětem, ale 

i dospělým, proč je voda v biblickém podání tak důležitá. 
Biblické obrazy vody jako znamení Božího požehnání byly 
vždy čitelné pro většinu národů Středomoří i Středního 
východu. V oblasti úrodného půlměsíce, od Egypta přes 
Sýrii až po Mezopotámii (až k Perskému zálivu), byl od 
nepaměti život tam, a jenom tam, kde byla voda. Voda 
z cisteren určitě na konci suchého období nechutnala 
nijak zvlášť dobře – trochu jako „mrtvá voda“. Výrazu 
„živá voda“ proto rozumějí dodnes trochu jinak než 
my. Místní obyvatelé se totiž dívají na Evropany, kteří 
při prvním dešti schovávají hlavu pod deštník, jako na 
blázny. Nebo spíše jsem si připadal, jako bychom dělali 
doslova něco neslušného. Vždyť voda znamená život.
Vzpomínám, jak bylo nádherné vidět Judskou poušť, 

jejíž hluboká údolí se po zimních deštích proměnila 

v dočasné řeky. Pak se objevily dlouho skryté rostlinky 
a poušť rozkvetla. Voda přinesla život do pouště, která 
znamená smrt a zmar.
Jedna starostka města letos prohlásila: „Lidi donutí 

šetřit vodou, až když jim vyschne kohoutek.“Možná, 
že tak, jak se chováme k vodě, chováme se i se 
samozřejmostí a plýtváním i k samotnému životu  
vlastnímu i druhých.
Na letošním suchu je pozitivní alespoň to, že už nebudu 

muset tolik vysvětlovat, proč je voda v bibli tak důležitá. 
Právě proto je voda znamením a obrazem požehnání, 
jehož pramen nikdy nevyschne. Asi tedy i nadále budu 
muset vysvětlovat, jak moc je Bůh a jeho láska důležitá 
pro náš život. Jen doufám, že si lidé nepřestanou úplně 
vážit Božího požehnání. Abychom se nepodobali tomu 
člověku, který zemřel žízní u pramene živé vody.

P. Jenda Turek
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Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II zahájen
Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP 

II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 
zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření 
odpovídá území realizace v  ORP Strakonice i výběr 
partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu 
motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je 
potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi 
poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, 
aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí 
pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých 
zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky 
jednotlivých sektorů vzdělávání.
Cílem projektu je podpora společného plánování a 

sdílení aktivit v území ORP Strakonice. MAP II podporuje 
intervence naplánované v místním akčním plánu, které 

vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských 
a základních školách tím, že podpoří spolupráci 
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně 
organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce 
bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a 
plánování partnerských aktivit pro následné společné 
řešení místně specifických problémů a potřeb a 
vyhodnocování přínosů spolupráce.
Realizátorem projektu je MAS Strakonicko, z. s., doba 

realizace je od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2022. Projekt je 
podpořen z  Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (OP VVV). 

Více informací naleznete na www.strakonicko.net 
nebo na www.mapvzdelavani.cz/.

Realizační tým MAP II ORP Strakonice

Zprávy z knihovny
TÝDEN KNIHOVEN 
V Kolářově knihovně proběhne 1.–7. října 2018 „Týden 

knihoven“  a bude  pro malé i velké čtenáře připraveno 
pár zajímavých akcí:
 pondělí 1. října od 16:00 hodin 
„Kafíčko, dortíček a gramofon“ posezení nejen u 

knihy.
čtvrtek 4. října od 15:00 do 17:00 hodin
„Podzimní tvořeníčko“ –  pro malé čtenáře i nečtenáře 

s maminkou či babičkou.

Během tohoto týdne vás ještě čeká:
čtenářská legitimace do konce roku zdarma (jen tento 

týden)
Křížovka pro dospělé –  vyplňte v knihovně křížovku 

a odevzdejte ji, na konci týdne proběhne slosování, a 
výhra ? No přece kniha.
Dětské luštění – pro malé i trošku větší budou 

připraveny dětské křížovky, kvízy, spojovačky. Odměna? 
Sladká!

Během léta byly obnoveny webové stránky Kolářovy 
knihovny. Novinkou jsou sekce „Knižní novinky“, kde 
najdete nové přírůstky, a „Hry“, samozřejmě deskové a 
karetní, které si u nás také můžete zapůjčit.

Co je to Semínkovna?
Kolářova knihovna Katovice bude otevírat v  polovině 

září Semínkovnu. O co se jedná? Jde  o občanskou 
iniciativu sdílení vlastních vypěstovaných semínek a 
plodin. Semínkovna je dřevěná lístkovnice, ve které 
nenajdete knižní lístky, ale semínka. Z  ní si můžete 
semínka zdarma vzít a tak je do ní  vkládat pro vlastní 
potřebu i pro ostatní. 

Jak se zapojit?
1) Vyberte si semínka dle potřeby.
2) Zasejte, hýčkejte a skliďte.
3) Přebytky přineste zpět do Semínkovny.
Otevřeno celoročně během provozní doby knihovny.

Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna 
nabízí osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny 
knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny 
myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně.

Doufám, že jsem vás inspirovala a přijdete se podívat.
WWW.KNIHOVNAKATOVICE.CZ

Alexandra Vačkářová, vaše knihovnice
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Rozšíření veřejného osvětlení
V  září proběhla výměna svítidel veřejného osvětlení. 

Pro výměnu byly vytipovány ulice s nejstaršími svítidly. 
Jedná se o Žižkovu a Švehlovu ulici, ulici K Hoře, Luční 
ulici, část Šumavské, Říční ulice, Na Barevně a U Lesa. 
Jedna lampa byla vyměněna i ve Staré cestě. Stávající 
stožáry a svítidla jsou staré více než třicet let a zejména 

stožáry z  oceli jsou na konci životnosti. V  ulicích, kde 
již byla před lety část svítidel vyměněna, jedná se třeba 
o  Říční ulici, dojde k  nahrazení stejným typem. Jinak 
budou instalována svítidla technologie LED.
Spolu se svítidly vyměněnými v  loňském roce dozná 

veřejné osvětlení v Katovicích výrazného omlazení.

Vážení čtenáři, chtěl bych vás v  krátkosti seznámit 
s aktuálními změnami během prázdnin v naší organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Katovice. Letošní školní 
rok 2018/2019 by mělo zahájit 71 dětí v mateřské škole a 
207 dětí ve škole základní. Po několika letech má základní 
škola v jednom z ročníků – šestém, dvě paralelní třídy. Ze 
Základní školy ve Střelských Hošticích k nám z páté třídy 
přišlo celkem 10 žáků.  
Drobné personální změny nastaly v  učitelském sboru 

základní školy. Do 2. třídy nastoupila nová paní učitelka 
Hana Křešničková a z mateřské školy přechází do 1. třídy 
pedagogická asistentka paní Irena Zachová.
K  daleko větším změnám došlo během prázdnin 

v  interiéru hlavní budovy základní školy. Konečně se 
uskutečnila kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, 
která plně odpovídají současným hygienickým předpisům. 
Sociální zařízení pro dívky byla doplněna o hygienické 
kabinky, dále byly nově vybudované kabinky pro tělesně 
postižené s bezbariérovým přístupem. V dolním podlaží byla 
umístěna plošina pro vozíčkáře, která umožňuje překonat 

takto postiženým dětem několik schodů od tříd k  WC. 
Toto zařízení bylo pořízeno z  projektu Oranžové schody 
od Nadace ČEZ.  V souvislosti s touto akcí byly zhotoveny 
nové odpady, rozvody teplé vody a topení. Ve třech třídách 
byly vyměněny vodovodní baterie a umyvadla, byla do 
nich zavedena teplá voda. Velkou změnu zaznamenala 
třída školní družiny, kde byl ještě vyměněn dlaždičkový 
obklad, vyměněny stoupačky topení a bylo provedeno 
nové kompletní vymalování. Nové částečné vymalování 
zaznamenalo také schodiště u WC a byl obnoven nátěr 
zábradlí. Na rekonstrukci za více jak 2 mil. Kč se stavebně 
podílela firma H+T ze Strakonic, finančně byla zabezpečena 
zřizovatelem školy Městysem Katovice.
Z dalších prací, které proběhly o prázdninách, lze jmenovat 

nové vymalování školní jídelny a kompletní nové barevné 
nátěry venkovních zařízení pro děti v mateřské škole, dále 
došlo k výměně varného kotle ve školní kuchyni.
Na závěr bych chtěl všem dětem, rodičům a zaměstnancům 

základní a mateřské školy popřát co nejlepší začátek a celý 
průběh nového školního roku 2018/2019.

Informace ze školy

Masáže a kondiční cvičení v Katovicích
Masáže a kondiční cvičení, které najdete v budově zdravotního střediska na Husově náměstí 54, jsou otevřeny 
vždy od září do května.  Využít můžete sportovní/rekondiční masáže, individuální osobní trénink a metodu spirální 
stabilizace páteře, dříve nazývaná SM systém. Naše služby jsou vhodné v případě bolestí zad, využít je můžete, 
i když se cítíte vyčerpaní a unavení, nebo když chcete zlepšit svou fyzickou kondici. 
Více informací najdete na www.masaze-katovice.cz. Objednávejte se na telefonním čísle 605 480 800 nebo na 
matejsokol@seznam.cz.                                                                                   Matěj Sokol, masér a osobní trenér

i

Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Volby do zastupitelstva obce
V pátek a sobotu 5. a 6. října proběhnou ve všech obcích 

volby do zastupitelstev. Volby začnou v pátek ve 14:00 hodin, 
volební místnost bude otevřena do 22:00 hodin. V sobotu 
se volí od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost bude jako 
obvykle umístěna v přízemí základní školy. Volit může každý, 
kdo má v Katovicích trvalé bydliště a nejpozději druhý den 
voleb dosáhne věku 18 let. Ten, kdo se ze závažných, 

zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební 
místnosti, může požádat o návštěvu členů volební komise 
s přenosnou volební urnou. Požádat o ni můžete buď ve 
volební místnosti, nebo telefonicky na mobil 724 181 024 
u paní Jany Ředinové, zapisovatelky volební komise. Tomu, 
kdo se ve volební místnosti neprokáže platným průkazem 
totožnosti, nebude umožněno volit.

Úřad městyse Katovice

Jindřich Zdráhal
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Zleva stojí Pavel Matašovský, Gabriela Baigarová, 
Roman Kuděj a Barbora Bydžovská

Katovický Otesánek
I když nám letos počasí nepřálo, nepodařilo se mu zkazit 

akci, která již po čtvrté probíhala v parku na Husově náměstí. 
Sešli se zde řezbáři a dřevosochaři, aby vyrobili sochy, 
které budou zdobit Katovice. Letošní účast byla rekordní. 
Zůstanou nám zde sochy, které by měly návštěvníkům 
připomenout například tragickou smrt pátera Josefa Jílka 
nebo báji s názvem“ Svatba na Střele“. Další díla se určitě 
objeví na prostranství za bytovkami a v  dalších částech 
Katovic. Děkujeme všem dřevosochařům za účast. Velké 
poděkování patří panu Langmajerovi, který stál a stojí u 
organizace celé akce.  Úřad městyse Katovice

Olympijské sny se staly skutečností
Lední metaná se vrací na sportovní kolbiště pod 

vlajkami Mezinárodního olympijského výboru (MOV)po 
více než 82 letech. Na zasedání Výkonné rady MOV, která 
se konala ve čtvrtek 19. července 2018 ve švýcarském 
Lausanne, byla Mezinárodní federace lední metané 
(IFI) přijata za „prozatímního“ člena olympijské rodiny. 
Po dvouleté zkušební době a splnění všech podmínek 
(dodržování Olympijské charty, antidopingového 
programu WADA, Olympijské Agendy 2020, organizace 
evropských a světových soutěží apod.) bude IFI přijata 
za stálého člena MOV. Po této zkušební době se může 
lední metaná objevit na Zimních olympijských hrách. Jak 
napsal v dopise předseda MOV Thomas Bach předsedovi 
IFI Manfredu Schäferovi: „Přijměte mé ofi ciální přivítání 
za člena Olympijské rodiny. MOV se těší na spolupráci 
s Vámi ve prospěch sportu a sportovců. Gratuluji IFI za 
uznání federace Mezinárodním olympijským výborem.“
Lední metaná již byla účastníkem v  roce 1936, kdy 

byla zařazena na Zimní olympijské hry  v  německém 
Garmisch Partenkirchenu jako doplňkový sport OH. 
V  současné době Mezinárodní federace lední metané 
sdružuje 45 národních svazů z  celého světa včetně 
Českého svazu metané. Pro zajímavost jsou to národní 
svazy z  Argentiny, Austrálie, Běloruska, Brazílie, Česka, 
Číny, Dánska, Egypta, Finska, Francie, Guatemaly, 
Gabunu, Holandska, Chorvatska,   Indie, Indonésie, 
Izraele, Íránu, Itálie, Japonska, Kanady, Keni, Kolumbie, 
Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, 
Namibie, Německa,  Norska, Paraguaye, Peru, Polska, 
Rakouska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Slovinska, 

Švédska, Švýcarska,  Tunisu, Ukrajiny, USA,  Venezuely 
a Velké Británie.
Sokol Katovice jako člen Českého svazu metané 

se bude snažit za podpory městyse Katovice vytvořit 
mladým sportovcům jen ty nejlepší podmínky ke splnění 
olympijských snů a propagaci městyse Katovice. Je 
docela možné, že i v  Katovicích budeme potkávat 
olympijské medailisty. Miroslav Hrúz

Vyřazené knihy
V hlavní chodbě zdravotního střediska se nachází regál s vyřazenými knihami z knihovny. Knihy jsou zdarma
k rozebrání.

i



8

čtyři roky uběhly a Vy opět můžete svým hlasem rozhodnout o dalším směřování naší obce. Během těchto čtyř let 
jsme se snažili dokázat, že heslo „Máme rádi Katovice“ bereme opravdu vážně. Naším hlavním cílem bylo Katovice 
„uklidit“ a vytvořit zde nám všem příjemné prostředí pro život. 

Zaměřili jsme se v první řadě na splnění našeho programu:
• Opravili jsme zdravotní středisko.
• Zrekonstruovali WC v budově školy.
• Vybudovali a zprovoznili nový sběrný dvůr.
• Zrekonstruovali jsme povrchy místních komunikací (např. ul. Jílkova, Za Továrnou, Podskalí).
• Vybudovali nové hřiště pro děti a juniory.
• Zrekonstruovali knihovnu a výrazně zkvalitnili její služby, čímž jsme získali nové čtenáře.
• Zkulturnili jsme kulturák a po dlouhých letech vrátili kulturní akce do městyse.
• Zkvalitnili jsme péči o zeleň a zároveň ji rozšířili (obecní sad, prostranství za bytovkami…).
• Zaměřili se na celkovou úpravu hřbitova.
• Podpořili sport opravou všech sportovišť.
• Podpořili rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Jsme připraveni v další práci pokračovat ve stejném tempu a se stejným úsilím jako doposud.

Chceme:
• Postavit zcela novou školku (na projektu pracujeme již dva roky), zrekonstruovat a dobudovat zázemí tělocvičny ZŠ.
• Zlepšit dopravní situaci zejména na Husově náměstí, dokončit a zrekonstruovat povrchy dalších komunikací.
• Zajistit kompletní lékařskou péči.
• Zrekonstruovat všechna sportoviště v areálu Na Podskalí.
• Pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí.
• Podporovat i nadále činnost všech spolků v obci.
• Vybudovat další odpočinkové zóny a pokračovat v údržbě stávající zeleně. 
• Spolupracovat při výstavbě cyklostezky do Strakonic a vybudovat cyklotrasu kolem Grafitky.
• Řádně spravovat majetek ve vlastnictví městyse.
• Starat se o to, aby se nám v Katovicích dobře žilo, i nadále budeme vstřícní k vašim podnětům.

Čtyři roky jsme se snažili zpříjemnit a vylepšit život v Katovicích, a protože se za posledních několik let 
zvýšily daňové příjmy městyse, máme pro každého z Vás připraveno několik překvapení.

Nechceme ale bezmyšlenkovitě a populisticky nabízet zdarma služby tak, jak se to děje v okolních městech a obcích. 
Vše, co je zadarmo, musí vždy někdo zaplatit. Mnohdy je to na úkor jiných, daleko potřebnějších věcí. Chceme 
hospodárně využít prostředky, které nám nabízí rozpočet. Jsou to prostředky určené hlavně k rozvoji Katovic, např. 
pro podporu školství, spolků, infrastruktury v obci.

Proto jsme dlouho přemýšleli, co můžeme nabídnout.
• Nabízíme podstatnou slevu na placení odpadů.
• Mrzel nás krok města Strakonice, kde bylo zavedeno jízdné v MHD zdarma bez jednání s námi. Hned poté jsme 
    s ČSAD jednali a byli připraveni spoje dotovat. V současné době nám ale v tomto pomohl stát, který od září zavedl 
     slevy pro děti, studenty a seniory ve výši 75%.
• Mladým rodinám z Katovic, které mají děti u nás ve školce a v družině, nabízíme placení měsíčních      
 poplatků z rozpočtu městyse.

TOTO SE NÁM PODAŘÍ V PŘÍPADĚ, ŽE VE TŘINÁCTIČLENNÉM ZASTUPITELSTVU BUDEME MÍT VĚTŠINU.

O práci jen nemluvíme, Katovice jsou toho důkazem.

Vážení spoluobčané, KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ
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1. Mgr. Šárka Němečková starostka, středoškolská učitelka   8. Lukáš Švehla OSVČ
2. Bc. Jindřich Zdráhal místostarosta   9. Mgr. Milan Janda středoškolský učitel
3. PharmDr. Anna Zdráhalová lékárnice 10. Bc. Aneta Kotrbová administrativní pracovnice
4. Ing. Vladimír Nejedlý projektant 11. Irena Štěrbová vychovatelka v ZŠ
5. Pavel Viktora seřizovač CNC strojů 12. Pavel Hričina grafik
6. Ing. Jan Holeček podnikatel ve stavebnictví 13. Alexandra Vačkářová knihovnice
7. Olga Vlková - Himmerová ředitelka MŠ

Ohlédnutí za letošním ročníkem cyklodnu
Rekordní počet 56 dětí nejenom z  Katovic, ale i ze 

Strakonic si užilo dopoledne plné cyklistického sportu a 
zábavné formy vzdělávání v areálu na Podskalí v Katovicích. 
Tým pořadatelů spolku Rally Fans Katovice za podpory 
komunitní nadace Blanicko-Otavské, městyse Katovice 
a cyklistického obchodu Pavla Skály připravil pro malé 
závodníky jízdu na čas, jízdu zručnosti, stanoviště s testy 
ze zdravovědy a dopravních předpisů a další doplňkové 
sportovní stanoviště. Pro rodiče, a to hlavně tatínky, byla v 
areálu připravena výstava krásných historických závodních 
automobilů. Svou techniku přijeli dětem do Katovic ukázat 
i strakoničtí hasiči jednotky JPO3. Přes padesát závodníků 
bylo rozděleno do 4 věkových kategorií. Zúčastnit se mohli 
i ti nejmenší na takzvaných odstrkovadlech. Zlaté medaile 
v jednotlivých kategoriích od nejmladší po nejstarší si ze 
závodu odnesly Kačenka Slavíková, Jan Flugr, Ondřej Milota 
a Lukáš Milota. Ve vložené výtvarně-cyklistické soutěži se 
losovaly tři hlavní ceny. Cyklo vybavení s přilbou, dětská 

koloběžka s přilbou a nové celoodpružené kolo s přilbou. 
O losování výherců požádal pořadatel akce místostarostu 
městyse Jindřicha Zdráhala, který ve své řeči poděkoval 
všem, kteří se na 10. ročníku již tradiční akce podíleli. 
Největší štěstí při losování se usmálo na Damiána Samce z 
Katovic, který mohl tak z akce odjet na novém kole.

Martin Mazuch

A NEZÁVISLÍ
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1. Zrušení poplatků za odpad. Rostoucí daňové příjmy umožňují zrušit poplatek za odpad. Likvidace domácího odpadu 
se stane další službou, jako např. veřejné osvětlení nebo údržba chodníků a komunikací, hrazenou z rozpočtu obce.
2. Městská doprava zdarma až do Strakonic. Jedna z nesporných výhod Katovic je blízkost okresního města 
Strakonice. Za účelem zlepšení dopravy do Strakonic, zejména pro starší generaci, budou náklady na městskou dopravu 
hrazeny z obecního rozpočtu.
3. Znovuobnovení ordinace zubního a dětského lékaře. Zubní a dětský lékař ke Katovicím tradičně patří. Obnovení jejich 
plné činnosti lze podpořit ze strany obce více způsoby. Například dotací nájemného nebo příspěvkem na vybavení ordinace.
4. Oddychová zóna u zdravotního střediska. Prostor za zdravotním střediskem v centru obce je vhodný pro vybudování 
oddychové zóny, zahrnující dětské hřiště a umožňující pohodlný pěší průchod na jez a na Ostrovec bez rizika střetu s 
projíždějícími auty.
5. Rozšíření komunikace úřadu městyse s občany. Naprostou samozřejmostí by v dnešní době měla být možnost 
vyřídit maximum záležitostí (žádosti, oznámení, potvrzení apod.) z domova prostřednictvím počítače. Zároveň musí být 
představitelé samosprávy dostupní k osobnímu jednání s občany prakticky nepřetržitě.
6. Podpora kulturnímu a spolkovému životu, školství a sportu. Bohatý kulturní a spolkový život je kořením života na 
vesnici. Základní škola vyžaduje trvalou podporu. Kapacita stávající mateřské školky je nedostatečná a jediným řešením 
je výstavba nové a moderní budovy mateřské školky. Dostatečná sportovní nabídka umožní zdravý životní styl nejen 
mládeži, ale i seniorům.
7. Dokončení Zahradní ulice. Lokalita "Na Vejpustku" je dynamicky se rozvíjejícím místem individuální výstavby 
rodinných domů. Ze strany obce je nutné zde dokončit místní komunikaci a vybudovat chodníky pro zajištění bezpečnosti 
chodců.

Program pro moderní a přívětivou obec
Náš kompletní program a představení jednotlivých kandidátů naleznete na stránkách www.volby-katovice.cz

1. Tomáš Hajdušek (49) 5. Alois Kadlec (38)   8. Pavel Bláha (48) 11. Štěpán Pivnička (44)
2. Miroslav Kolářík (53) 6. Aneta Marková (26)   9. Jana Vohryzková (33) 12. Milana Novotná (64)
3. Michal Veselka (36) 7. Jiří Klas (34) 10. Jaroslav Tomšovic (50) 13. Jiří Zahradník (59)
4. Karel Karas (59)

A NEZÁVISLÍ

7 PRIORIT PRO KATOVICE ODS a NEZÁVISLÍ
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Letní soustředění atletů
Poslední týden v srpnu ve dnech  29. 8.-1. 9. 2018 se 

uskutečnilo letní soustředění atletů z  Atletiky Katovice, 
které se opět konalo v rekreačním zařízení Radost v Dole u 
Sedlice. Zúčastnilo se ho 14 atletů pod vedením trenérek 
Kájiny a Jitky. Dopoledne se trénovala celková fyzická 
příprava v terénu: rychlost, vytrvalost, posilování, obratnost 
a koordinace. První čtvrteční odpoledne jsme se vydali 
na túru do nedaleké Sedlice, kde byla odměnou  dobrá 
švestková zmrzlina. Večer na děti čekalo překvapení. 
Trenérky si pro ně připravily stezku odvahy, na jejímž konci 
byly odměněnou balíčky sladkostí. Druhé odpoledne bylo 
zakončeno orientačním závodem na čas (včetně slalomu 
a běhu do vrchu). Děti byly rozděleny do 3 kategorií dle 
věku. Nejrychlejšími byli Jakub Kunzman, Jan Tomšovic 
a Kačka Gálisová. Na sobotní dopoledne si pro děti Jitka 
připravila zpestření – cvičení při hudbě a posilování, čímž 
bylo  soustředění zakončeno.
Letní atletické soustředění splnilo svůj účel a dále se bude 

pokračovat tak jako každý rok dvěma tréninky v  týdnu, 
v  úterý a ve čtvrtek od 18:00 - 19:00 hodin. Tréninky 

začínají od čtvrtka 13. 9. 2018. Atleti se budou připravovat 
na podzimní závody. Koncem září je čeká Běh kolem Otavy 
ve Střelských Hošticích, 6. 10. 2018 Běh kolem Kuřidla ve 
Strakonicích a 20. 10. 2018 Běh kolem Ameriky v Písku. 

Za Atletiku Lenka Hlavová

Atletický oddíl  ATLETIKA KATOVICE  pořádá

NÁBOR  NOVÝCH  ATLETŮ
Chceš se naučit běhat, skákat či házet jako nejlepší atleti? Rád by sis vyzkoušel atletické 

disciplíny? Chceš závodit a jezdit na soustředění? Chceš se pravidelně setkávat s kamarády a 
kamarádkami, kteří mají stejnou zálibu?

Tak přijď na nezávazný trénink!
Rádi tě uvítáme mezi námi!

Tréninky jsou každé
úterý a čtvrtek od 18:00 – 19:00 hod.

Nabíráme nové členy, jak začínající atlety, tak i ostatní zájemce o atletiku.
Trénujeme na školním hřišti nebo v blízkém okolí Katovic, v zimních měsících ve školní tělocvičně.  
Během roku se zúčastňujeme atletických závodů, na podzim jezdíme na plavání do Horažďovic, 

2x ročně pořádáme atletické soustředění na Šumavě – v zimě na běžkách.   
ZAČÍNÁME   ve čtvrtek   13. 9. 2018!

Kontakt na trenérku: Kůtová Karolína 608677660
http://www.atletikakatovice.cz/



dovolte, abychom i my využili možnosti zde prezentovat naši kandidátní listinu, která bude na vašich volebních 
lístcích označena číslem 2. Toto číslo, které nám bylo vylosováno, se skvěle hodí k našemu názvu. Označením 
Katovice 2.0 chceme dát najevo, že bychom chtěli posunout městys a jeho chod do další, moderní a otevřenější 
verze. K lepšímu fungování městyse využijeme nové a moderní technologie, lépe zpřístupníme veškeré informace 
na novém, moderním a uživatelsky přívětivém webu, zefektivníme práci obecních služeb a v neposlední řadě 
zapojíme občany Katovic do rozhodování o důležitých tématech. Chceme například, aby obec přešla k využívání 
transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou 
moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce vydávají. Důležitým nástrojem pro zapojení 
občanů do rozhodování je i participativní rozpočet. Vyčleníme z rozpočtu finanční prostředky určené na projekty 
Vás, občanů. O tom, který projekt se nakonec bude realizovat, rozhodnete hlasováním. 

Myslíme si, že směřování rozvoje obce nemá udávat pouze 13 zvolených zastupitelů, ale těmi nejdůležitějšími 
jste Vy, občané, kteří v Katovicích žijete. Naším cílem je navázat na dobrou práci předchozích zastupitelů a 
posunout obec moderním směrem, abychom se stali obcí, kde má každý možnost prožít svůj život naplno. 
Hlavními pilíři našeho programu jsou: dostupné bydlení, kvalitní kulturní život, kvalitní vzdělávací systém, 
dostupnost pracovních příležitostí v rámci možností, sportovní vyžití a v neposlední řadě kvalitní služby.

Z těchto pilířů lze vytáhnout některé nejzásadnější věci. Chceme, aby obec generovala nové stavební parcely, 
od věci by nebyla ani výstavba nových bytových domů, které by sloužily jako startovací bydlení pro mladé rodiny 
a vyřešily by situaci v bydlení. V oblasti kultury budeme více podporovat spolkový život, využívat zapomenuté 
prostory pro aktivní i pasivní odpočinek občanů a pořádat více akcí nejen pro seniory, ale také pro mladší 
generace. V oblasti vzdělávání je důležité zajistit pro naše děti moderní školní pomůcky, kvalitní sportoviště 
a více mimoškolních aktivit. Pokud se zaměříme na kvalitní služby, lze jednoznačně zdůraznit několikaletou 
absenci zubního lékaře, možnost svozu odpadů zdarma, v případě efektivního třídění v domácnosti, či zlepšení 
spojů autobusové, vlakové a městské hromadné dopravy a případné jízdné zdarma. Zasadíme se také o 
bankomat v obci, který jistě ocení nejen občané, ale také turisté. Toto je jen malá část důležitých témat, kterým 
se v případě našeho zvolení budeme věnovat. Podrobnosti naleznete na webové stránce katovice20.cz nebo na 
FB stránce Katovice 2.0. Pokud nám dáte hlas, slibujeme, že i vy budete u toho! Zapojit občany do rozhodování 
je totiž jednou z našich priorit, které se budeme držet.

Děkujeme za Vaši důvěru, naložíme s ní zodpovědně.

1. Martin Mazuch, DiS. 32 let, kameraman, střihač   8. Jaroslav Zemen 27 let, elektrikář
2. Lukáš Kolářík 34 let, poslanec PSP ČR   9. Zdeněk Mašát 35 let, OSVČ
3. Bc. Jiří Zemen 29 let, revírník 10. Bc. Pavel Němec 24 let, student
4. Bc. Vítek Špoula 22 let, student 11. Petr Šteflíček 41 let, řidič MKD
5. Kateřina Vetráková, DiS. 27 let, sociální pracovnice 12. Jitka Michaliková 24 let, floristka
6. Petr Slavík 38 let, strojní mechanik 13. Lukáš Zdeněk 20 let, student
7. Václav Zach, DiS. 28 let, troubleshooter
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Vážení čtenáři katovického zpravodaje, KATOVICE 2.0



DĚTSKÝ HASIČSKÝ
KROUŽEK

Nechcete, aby Vaše děti seděly jen u počítače? 
Chcete, aby aktivně sportovaly a naučily se něco 
nového? Poznaly nové kamarády, podívaly se na 

zajímavá místa a udělaly něco pro sebe i své okolí?

SDH Katovice přijme nové členy ve věku od 3 let.
První schůzka se koná v pátek
28. září 2018 od 15:30 hodin

Bližší informace Vám sdělí na telefonu 606 822 745
(vedoucí mládeže Jitka Markytánová)
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Kluci, holky, co takhle hrát florbal?
Začátek září neznamená jen konec prázdnin, ale i možnost vyzkoušet něco nového. Třeba zajímavý sport – florbal. Pokud 
se k nám  chcete přidat, přijďte na některý z tréninků:
Pondělí  17:00 – 18:15  dívky od 4. třídy výše
Středa  17:00 – 18:00  kluci od 4. třídy výše
Pátek   15:30 – 16.45  společný (kluci a holky) 3. až 5. třída
  16:45 – 18:00  společný (kluci a holky od 6. třídy výše
  Tréninky pro nejmenší (1. - 2.) třída budou upřesněny začnou v říjnu.

Florbal si můžete nezávazně vyzkoušet (florbalku zapůjčíme) a po 1-2 trénincích se rozhodnout, zda je to aktivita pro vás.
Přijďte, je tu dobrá parta! 
Kontakt Michal Novotný, tel. 775 214 405, mail: florbal.katovice@seznam.cz. 
Informace na nástěnce u tělocvičny a na www.facebook.com/Florbal.Katovice.

Pojďme fandit našim holkám!
Dívky z oddílu Florbal BEZ Katovice budou letos hrát regulérní soutěž  
Jihočeskou ligu starších žákyň.
Díky tomu je můžete vidět i při „domácích“ zápasech. Poprvé můžete 
holkám fandit v  sobotu 3. listopadu od 13:30 hodin v  Obloukové 
(házenkářské) hale ve Strakonicích.
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Ohlédnutí za letním fotografickým kurzem v Katovicích
Během letních prázdnin se pro zájemce z řad dospělých i 

dětí uskutečnil v Katovicích fotokurz. Konal se jako součást 
Pootavského léta a účastníci se díky lektorům Pavle 
Pomezné, Františku Pechlátovi a Pavlu Zimovi seznámili se 
základy fotokompozice, focení portrétu, krajiny, východu i 
západu slunce, nočního focení, makra. Dozvěděli se i více o 
vztahu času, clony a ISO. Během všech 3 setkání se lektoři 
věnovali každému zájemci také individuálně, což přineslo 

své ovoce. I začínající fotografové se po absolvování kurzu 
mohou pochlubit zdařilými záběry. Věřím, že pro některé to 
bylo impulzem, aby se fotografování věnovali i nadále. 
Akci pořádal spolek BEZ Katovice díky podpoře 

společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské 
a městyse Katovice. Za podporu grantu i za poctivou práci 
lektorů děkujeme.

Irena Novotná

Pavla Drbalová Bára Drbalová

Markéta Kalčíková Filip Zdráhal

Zleva stojí Pavel Matašovský, Gabriela Baigarová, 
Roman Kuděj a Barbora Bydžovská

Lékárna U Andělů
po dobu rekonstrukce náměstí otevřeno v běžné otevírací době.

i
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Účastnice XVI. všesokolského sletu v Praze 2018

Pozvánka na Autumn Night 2018
Spolek Rally Fans Katovice a katovická rocková kapela 

Riverside Project vás všechny srdečně zvou na šestý 
ročník charitativního multižánrového koncertu Autumn 
Night 2018, který se již tradičně uskuteční na sklonku 
podzimního období v katovickém kulturním domě. Výtěžek 
z celé akce bude opět věnován na dobročinné účely. O tom, 

do jakého zařízení letos peníze poputují a kdo přijede do 
katovického kulturního domu zahrát, budeme informovat 
na sociálních sítích, webu projektu www.autumnnight.cz a 
samozřejmě výlepových plochách. Přijďte podpořit dobrou 
věc, těšíme se na vás.

Martin Mazuch

Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport se loučí
Po čtyřech letech je čas na poděkování. První patří kolegům 

z „redakce“ Katovického zpravodaje. Za neúnavný boj 
se všetečným tiskařským šotkem a bleskurychlé korektury 
děkuji paní Ivě Jandové a za grafická kouzla (a občasný 
trefný postřeh k obsahu) Pavlu Hričinovi. 
Rád bych také na tomto místě poděkoval sám za sebe i 

za Výbor za spolkovou činnost, kulturu a sport všem, kteří 
se s námi jakkoliv podíleli v uplynulých letech na přípravě 
a realizaci kulturních akcí. Uznání patří všem zástupcům 
spolků, kteří se do řady aktivit  zapojili, či nám s nimi pomohli. 
Dobrou zprávou je, že spolky (a někteří jednotlivci), mimo 
výše napsané, řadou dalších skvělých událostí obohatily 
a zpestřily společenský život v Katovicích. A to zcela bez 
našeho přičinění. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. 
Není možné zapomenout na zastupitele – díky nim byly 
vytvořeny nejen finanční podmínky pro kulturní aktivity.  
Zaměstnancům městyse v  čele se starostkou Šárkou 
Němečkovou a místostarostou Jindřichem Zdráhalem patří 

dík za praktickou a technickou pomoc s realizací akcí (sál, 
občerstvení…). Dík patří i lékárnici Anně Zdráhalové, díky 
níž si můžete v Lékárně U Andělů koupit lístky v předprodeji. 
V neposlední řadě je třeba zmínit i členy výboru. Každý 

z nich svým způsobem přispěl ke zdaru té či oné akce. 
Jmenovitě bych rád poděkoval těm nejvytrvalejším, které 
jste pravidelně  potkávali na většině kulturních akcí – Ireně 
Štěrbové, Lence Zamrzlové a Markétě Šimákové. Čas 
místní kultuře věnovaly zcela zdarma a bez nároku na 
odměnu. Ještě jednou díky.
Co si přát závěrem? Nové redakční radě zpravodaje 

jen samé dobré články a především jejich dodávání před 
uzávěrkou. Našim nástupcům ve výboru přeji dobré nápady 
a vždy dostatek ochotných spolupracovníků. A nám všem 
dobrou ruku ve volbách! Abychom si zvolili zastupitele, kteří 
budou mít nejen dostatek elánu, ale především skutečný 
zájem o všestranný rozvoj Katovic.

Michal Novotný
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Oslavy 100 let od založení republiky v Katovicích
Sobota 15. září
Jižní Čechy v době Velké války z pohledu hospodářských a sociálních dějin aneb Něco ke každodennímu 
životu obyvatelstva tehdejších jižních Čech
Přednáška historika PhDr. PaedDr. Jiřího Dvořáka Ph.D.
Od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Katovice.

Sobota 29. září
Svatováclavský koncert
Koncert ke Dnu české státnosti a k svátku sv. Václava.
Od 18:00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Sobota 13. října
Vznik  Republiky Československé
Problematika vzniku samostatného státu  – předpoklady, pozitiva, negativa, problémy, jejich řešení a neřešení 
a dopady pro další vývoj.
Přednáška historika PhDr. PaedDr. Jiřího Dvořáka Ph.D.
Od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Katovice.

Neděle 14. října
Prvorepubliková Drakiáda
Tradiční drakiáda tentokrát trochu jinak. Soutěže • doma vyrobení draci, • nejlépe namalovaný 
drak ke 100. výročí republiky, • nejstylovější oblečení a doplňky (prak, káča, buřinka...).
Od 13:30 hodin na katovickém letišti.

Čtvrtek 18. října
Oslavy 110. let narození P. Josefa Jílka
V 16:45 hodin požehnání sochy k poctě P. Josefa Jílka u kostela.
Od 17:00 hodin mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba, poté přednáška P. Františka H. Janouška na faře.

Sobota 20. října
Průvod městysem a společenské setkání v domě kultury
Od 16:00 hodin – Průvod městysem s uctěním památky zemřelých v I. a II. světové válce.
Od 17:00 hodin následuje posezení v kulturním domě s prezentací katovických spolků. Dále budou oceněny 
významné osobnosti Katovic, ať již zemřelí, nebo žijící. 

Neděle 21. října 
Sázení památeční lípy
Sázení památeční lípy s požehnáním a modlitbou za vlast a obec.
Od 13:30 hodin v parku u kostela.

Pátek 26. října
Koncert SHADDE YADDA
Ke 100. výročí založení republiky vystoupí uskupení, které stylově interpretuje ranou i pozdější americkou 
i českou swingovou a jazzovou hudbu v rozmezí 20. až 40. let.
Od 19:00 hodin v domě kultury.
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Do diářů
Milí sousedé, nepodnikneme zase po roce něco SPOLEČNĚ?
Třeba benefice PRO DĚTI!
Pokud nejste proti, těšte se na advent a poznamenejte si datum 14. prosince 2018.
Jo, a pokud máte dlouhé vlasy, milé dámy a milí rokeři, pak se zatím nestříhejte, třeba vaše copy a vlasy ještě 
využijeme.
                   Přípravný tým benefice

i

Taneční kroužky street dance:
Mini kategorie – pro děti ve věku 4 až 6 let, hravé taneční variace – taneční základy a vazby, pohybové a taneční 
hry. Od 11. 9. 2018 každé úterý 15:00 - 16:00 hod.

Dětská kategorie – pro děti ve věku 7 až 11 let, základy, vazby a sestavy tanečních stylů street dance pravidelná 
taneční soustředění s externí lektorkou. Od 7. 9. 2018 každý pátek 15:00 - 16:30 hodin.

Juniorská kategorie – od 12 let dvoufázové tréninky, vazby a sestavy tanečních stylů street dance pravidelná 

taneční soustředění s externí lektorkou, od 7. 9. 2018 každé úterý 17:00 - 18:15 hodin 
a každý pátek 16:45 - 18:45 hodin. 

V pátek 7. 9. 2018 ukázky výuky od 15:00 do 16:00 hodin a schůzka s rodiči

Tanec pro ženy
Ladný pohyb s prvky klasického tance podtrhující ženskou osobnost taneční variace, vazby, práce paží 
v koordinaci s pohybem jednotlivých částí i celého těla posilování, protažení. 
Od 13. 9. 2018 každý čtvrtek 19:00 - 20:00 hodin.

Jóga pro psychické i fyzické zdraví a harmonii
Ranní jóga – ranní harmonizace se zaměřením na rozproudění systémů a soustav těla dechová cvičení, očistné 
techniky apod. relaxace, meditace. Od 12. 9. 2018 každou středu 8:00 - 9:00 hod 

Večerní jóga – zklidnění a vyladění po proběhlém dni – protahovací, uvolňující a posilovací cvičení, jógové pozice a 
sestavy i se zaměřením na posilování pánevního dna techniky dechové, očistné apod. relaxace, masáže, meditace
Zaměření na nápravu vadného držení těla a zkvalitnění života bez bolesti od 11. 9. 2018  
každé úterý 18:30-20:00 hodin.

Kurzy vede lektorka tance a cvičitelka jógy II. stupně Libuše Holečková, dále Hana Neumanová
a Veronika Bendová ve volnočasovém studiu ORIN v kulturním domě v Katovicích (1. patro)

Prosím o rezervaci na o.s.orin@seznam.cz nebo 720 314 523

Tanec a jóga ve studiu ORIN Katovice 
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Byl jednou jeden dům ... Ti dříve narození v něm mají uložené vzpomínky. 
Měli v něm své místo v lavici, první kamarády a základní výuku. Do roku 
1960 nesl název Obecní škola a jeho vzpomínky jsou stále schované v 
jeho zdech. Poté změnil své působení na Obecní úřad, dnes nese název 
Úřad městyse. Školáci ho nadále navštěvují, aniž by znali jeho minulost. 
V jeho nitru se seznamují s prvním čtením v novém, příjemném, 
zrekonstruovaném prostředí …. 1. část tajenky ….., kde se dětským i 
dospělým čtenářům věnuje knihovnice  Alexandra Vačkářová. Katovický 
úřad poskytuje služby nejen místním občanům, ale i široké veřejnosti z 
okolí. Jedná se zejména o ověřování podpisů, listin a výpisy z agendy 
Czech Point. Příjemným překvapením je zájem mladých lidí ze Strakonic 
o svatební obřady v  naší, z velké části svépomocí zrekonstruované 
obřadní síni. Matriční obvod, který spadá pod správu městyse Katovice, 
zahrnuje celkem 11 okolních obcí. Občané matriku využívají především v 
případech hledání svých předků pro sestavení rodokmenu a pro získání 
duplikátů matričních dokladů. Dále občané matriku využívají například 
pro určení otcovství a změnu jména a příjmení. Do dubna letošního roku 
byly na úřadu matrikářky dvě. Ivana Slavíková odešla do starobního 
důchodu a funkci matrikářky zastává Iveta Zoubková, která má dále na 
starost pokladní služby, správu bytového a nebytového hospodářství, 
správu pečovatelské služby, ubytovny a kultury. Evidence obyvatel 
je agenda, kterou spravuje Jana Ředinová. Stará se o nově příchozí 
občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu, vede evidenci odpadového 

hospodářství, psů, hrobů a vymáhání pohledávek. Současně zastává 
pozici v podatelně, při správě datových schránek, archivaci a skartaci 
dokumentů. V brzké době ji čeká účast v prvních volbách, které má 
též v náplni práce. Katovický úřad se neobejde bez zodpovědné 
ekonomky, která hlídá veškeré finanční toky.  Ing. Radka Schwarzová 
zajišťuje kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, kterou dvakrát 
ročně kontrolují auditoři krajského úřadu Jihočeského kraje.

Nad celým tímto fungováním bdí osoba nejvýše povolaná, starostka 
Mgr. Šárka Němečková. Jejím úkolem je hájit 

…….2. část tajenky ……., řešit jejich podněty a zabezpečit chod 
úřadu jako celku. Zajišťuje veřejné zakázky, …. 3. část tajenky ….., 
tvoří obecně závazné vyhlášky a nařízení, připravuje rozpočet a svolává 
zastupitelstvo. Společně s místostarostou Bc. Jindřichem Zdráhalem 
zajišťují mnoho úkolů i mimo úřední hodiny. S úředníky tak dohromady 
tvoří úřad, který vykonává úkoly samostatné působnosti obce a státní 
správy přenesené státem na každou obec.

Jsou před námi další komunální volby. Kdo bude hájit zájmy občanů 
naší obce v dalším volebním období? Vhozením volebního lístku si 
sami zvolíme, komu přenecháme starost a péči o naši obec, jakou 
tvář a směr jí dáme, jak bude nasloucháno občanům, jejich podnětům 
a připomínkám tak, aby se nám, katovickým občanům, hezky a klidně 
společně žilo. Závěr shrňme slovy jednoho moudrého politika: „ Abyste 
se správně rozhodli koho volit, jděte se podívat k němu domů.“

Co se děje v domě na náměstí č. p. 5?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Vodorovně: A) pět tuctů, pořídit kopii, pracovní porada, americký norek. B) anglická zkratka Organizace zemí vyvážející ropu, balík karet, SPZ 
Vsetín, louky, vymřelí asijský kočovník. C) … 2. část tajenky ….. D) mezinárodní kód Spojených arabských emirátů, luční porost, chemická značka 
oxid bornatý, balkánský palác, anglicky „ořech“. E) záhada, dřívější turecká jednotka objemu cca 1,3 litru, osamoceno, slovní pomoc, himálajský 
hornatý kraj. F) iniciály herce Kostky, literární útvar, kostra, iniciály herce Kopeckého. G) značka lyží, výzva, řeka v Rusku, estonsky „pes“.  H)  
….. 1. část tajenky…..  I) povel pro psa,  domácky Samuel, korýš, loupit. J) vojenský útvar, kaz ve dřevě, kyselá pochutina, zkratka Organizace 
pro osvobození Palestiny, anglicky „den“.  K) značka dressingů, vysoké karty, podání tlapky u psa, jméno dánského herce Mikkelsena. L) město 
v Mexiku, značka kosmetiky, rusky „ano“, chemická značka selenu, čistit vodou. M) ….3. část tajenky…… N) strašidelný příběh, léčivá tučnolistá 
rostlina, bývalý český mobilní operátor. O) město v Rumunsku, bojová chemická látka, zvuk střelby. Svisle: 1) tvarovat kov kladivem. 2) hudební 
dílo, výrobce pečiva. 3) slap, část kabátu, okrasný úzký pruh látky.  4) rozpouštědlo barev, svobodný feudální statek, vojenský povel. 5) primát, 
iniciály herce Rosáka, slovensky „větev“, typ ruského auta LADA. 6) seskupení snopů, rozkazovací způsob slova vařit, potrubí na úpravu tuků. 
7) krajíc chleba, epická báseň, nápoje z mléka. 8) internetový obchod s elektronikou, snížení ceny, symetrála, černý kůň. 9) tvoje, babylonský bůh 
slunce, světové sdružení mladých lidí, odpověď na zaklepání. 10) lékařská zkratka „akutní selhání jater“, město na Sibiři ve kterém hrál Jaromír 
Jágr, tkanina zrnitého povrchu, ostrov v Mikronésii.  11) tělocvičná poloha na kolenou, přípravek na čištění oken, výzva k zahájení souboje, kód 
letiště Meridian. 12) zhoubný nádor, mužské jméno (26.10.), jihoamerická kočkovitá šelma. 13) pravoslavný obraz svatých, slovinský spisovatel a 
publicista, humus. 14) voltampér, hovorové přitakání, ozdoba dekorace, nepravé vlasy. 15) stlačovat, obtížný hmyz, poskytovat. 16) jméno herečky 
Chýlkové, vysokoškolská jídelna, řecký ostrov. 17) mražená pochoutka, bunkry. 18) samice krocana.
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