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Rekordní výtěžek
charitativního koncertu 
Autumn Night 2018 
Katovice.

Nová tělocvična 
Potřebují Katovice 
novou tělocvičnu? To 
je otázka.

Lední hokej
V ročníku 2018/2019 
startovalo v OPLH 
Strakonice šest týmů

KATOVICKÝ ZPRAVODAJ  
Jarní vydání 1/2019 (18. 4. 2019). Periodický 
tisk územního samosprávného celku. Vychází 
zpravidla 4x ročně. Vydává městys Katovice 
prostřednictvím Výboru pro spolkovou 
činnost, kulturu a sport. Povoleno Okresním 
úřadem ve Strakonicích pod reg. zn. 
330703/91, evidenční číslo MK ČR E 12998. 
Vydavatel neručí za obsah článků. Příspěvky 
mohou být redakčně kráceny. Redakční rada: 
Milan Janda, Iva Jandová, Pavel Hričina. 
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Markéta Pártlová, Gabriela Baigarová, Karolína Pártlová a Tereza Matašovská. Foto Karolína Pártlová.

Anička už vesele cvičí v Cetru 
Hájek a těší se na nový vozík.
Obojí je umožněno i díky vaší štědrosti! V 
prosincové benefi ci Společně pro Aničku 
jsme dokázali shromáždit celkem
39 694 Kč. DĚKUJEME!



Letecký pohled na městys Katovice

Letos nás čeká druhá a zároveň 
závěrečná etapa oprav WC a šaten ve 
školní budově. Zároveň připravujeme 
projekt na novou mateřskou školu 
tak, abychom, pokud možno, na 
konci letošního roku byli připraveni 
na případné vypsané dotace. Dále 
je v plánu oprava obou sportovních 
povrchů v areálu Podskalí. Tartan i 
asfaltové hřiště na metanou dožily 
a zaslouží si rekonstrukci. Na jejich 
opravu jsem již na konci loňského roku 
zažádali o dotaci. 

Opravu si zaslouží a dočká se jí i budova 
skladu u hřbitova, kterou chceme využívat 
jako další sklad na obecní materiál. 
Jistě neunikla pozornosti úprava 
prostranství za bytovkami, kde jsme za 
veliké pomoci Tomáše Turka vysadili zeleň 
a vybudovali jezírko. Tento oddechový 
prostor chystáme rozšířit o ohniště, a 
pokud získáme dotaci, rádi bychom zde 
instalovali i nějaké herní prvky pro děti.  
Přes vodoteč bude instalována lávka tak, 
aby pěší a cyklisté mohli bez problémů 
pokračovat směrem na Střelu. 

V letošním roce upravíme prostranství na 
Husově náměstí. Nové výsadby se dočká 
i vstupní prostor před školní budovou. 
Konečné úpravy zeleně proběhnou i za 
sběrným dvorem. 

Nemalou investicí, která v tomto roce 
zatíží rozpočet, je nákup části pozemku 
za střediskem. Koupě tohoto pozemku 
v hodnotě 720.000 Kč je nutná k tomu, 
abychom se mohli připravovat na celkovou 
úpravu této části v centru Katovic.  
Ještě letos připravíme projekt na 
parkoviště u školy tak, abychom alespoň 
částečně řešili problém s nedostatkem 
parkovacích míst a s provozem v okolí 
školy.

Takže, jak se sami můžete dočíst, 
intenzivně se připravujeme na jaro a léto 
a věříme, že se nám podaří podstatnou 
část akcí zrealizovat. S úklidem okolí 

Vážení a milí spoluobčané,
jarní zpravodaj již tradičně přináší přehled o akcích, které jsou 
zařazeny do rozpočtu pro daný rok, a jinak tomu nebude ani dnes.

jsme začali hned v lednu, kdy jsme 
konečně vyklidili bývalý sběrný dvůr u 
čističky odpadních vod a částečně vyčistili 
levý břeh od náletů a několikaletého 
nepořádku. Jsem přesvědčená, že každá 
takto upravená část Katovic potěší alespoň 

některé obyvatele a hlavně zkvalitní a 
zpříjemní život u nás. Jsme vděčná za 
jakoukoli pomoc s úklidem a pozoruji, že 
většině z Vás není lhostejný nepořádek a 
dokážete sami pomoci s jeho úklidem. Moc 
si toho vážím a děkuji. O to víc mě mrzela 
informace, že i letos se našel někdo, kdo 
odcizil z katovického betléma figuru, stejně 
tak jako loni. Proč? Asi se mu moc nelíbí 
radost dětí, které se na něj každoročně 
chodí dívat a těší se z něj. Škoda.
Nerada bych ale končila negativně, 
naopak. Těším se na celý rok a na práci, 
která nás čeká.

Přeji Vám všem pohodové jaro, mnoho 
elánu a hlavně hodně zdraví.
Šárka Němečková, starostka

HURÁ, JARO…
Kolářova knihovna vyhlašuje 
pro všechny malé i velké umělce 
výtvarnou soutěž.
Od 1. dubna do 18. dubna 2019 obrázky s
jarní a velikonoční tematikou odevzdejte 
v knihovně. Všechny obrázky budou 
vystaveny a sladce odměněny. Tři 
vylosované obrázky odměníme malým 
dárečkem.
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Spolek Rally Fans Katovice zve děti i rodiče na
11. ročník Velkého dětského cyklistického dne, který 
se uskuteční 10. srpna tradičně ve sportovním areálu 
Na Podskalí (kluziště). Pro děti bude připraven 
bohatý zábavný i vzdělávací program. Celá soutěž 
bude spojena s další zajímavou soutěží, kterou budou 
děti plnit ještě před samotným cyklistickým dnem. 
Více se o připravované soutěži dozvíte v letním 
vydání Katovického zpravodaje, na FB stránce spolku 
Rally Fans Katovice a výlepových plochách městyse 
Katovice. 
Autor fotografi e Pavel Kotál

ARGENTINA V 
KATOVICÍCH
V pátek 29.3.2019 navštívil náš městys 
velvyslanec Argentinské republiky v ČR pan 
Roberto A. Salafi a.

Zúčastnil se přednášky o Argentině spolupořádané 
městysem Katovice a velvyslanectvím Argentiny 
v ČR. Pan velvyslanec s doprovodem byl uvítán na 
úřadu městyse paní starostkou a před zahájením 
přednášky si se zájmem popovídal jak o své zemi, tak 
i o Katovicích. V Čechách je poměrně krátce a podle 
svých slov byl rád, že zavítal na venkov, aby zažil 
Českou republiku mimo Prahu. V kulturním domě 
pan velvyslanec představil svou zemi jak slovně, 
tak i na videu a odpovídal na otázky z publika. Akce 
byla zakončena podáváním tradičního argentinského 
nápoje maté návštěvníkům akce. Na závěr si pan 
velvyslanec rád pohovořil s místními občany.

Setkání se konalo v rámci cyklu akcí věnovaných 
stým narozeninám cestovatele Miroslava Zikmunda, 
který pořádal městys Katovice. Jeho součástí byla  
přednáška horolezce Radka Jaroše a hudební akce 
Argentinské tango, nad níž převzalo záštitu právě 
argentinské velvyslanectví.
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CYKLO DEN
Pozvánka na 11. Velký dětský 
cyklistický den 2019



Již šestým ročníkem pokračoval
8. prosince 2018 charitativní hudební 
projekt Autumn Night Katovice. 
Pořadatelský sbor spolku Rally 
Fans Katovice, katovické hudební 
kapely Riverside Project a dalších 
dobrovolníků připravil pro návštěvníky 
opět vystoupení pěti kapel různých 
žánrů. V rámci benefi ce zahrály 
všechny hudební formace bez nároku 
na honorář a podpořily tak výtěžek 
celé akce.

Všechny hudební formace
zahrály bez nároku

na honorář.

Jako první se představila kapela Right 
Now, která svým folk-rockem rozjela celou 
akci. Druhou kapelou byla místní Riverside 
Project a jejich alternativní rock. Třetí 
na řadě byla oblíbená blatenská kapela 
Funkce Šroubu, která zahltila návštěvníky 
hardcore punkem. Anča Band opět z Blatné 
pak začala brzdit tempo stylem, který lze 
nazvat dance music. O závěr celé akce se 
postarala mezi pravidelnými návštěvníky 
akce oblíbená rock and rollová formace z 

Českého Krumlova, která si říká Element. 
V rámci koncertu proběhla též prodejní 
výstava dětských výrobků z Mateřské 
školy, Základní školy a Praktické školy 
Strakonice. 

Rekordní výtěžek
z charitativního koncertu

64 698 Kč.

Výtěžek 64 698 Kč byl věnován právě 
této škole. Tato škola je zřízena pro žáky 
s mentálním postižením, souběžným 
postižením více vadami a PAS, což je 
porucha autistického spektra.

Pořadatelský sbor by chtěl poděkovat 
všem dobrovolníkům, kapelám a 
partnerům akce, a to zejména České 
pirátské straně, Městysi Katovice, 
Komunitní nadaci Blanicko-Otavské a 
v neposlední řadě pracovníkům a paní 
ředitelce ze strakonické speciální školy a 
školky. Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem návštěvníkům naší charitativní akce, 
protože bez nich by naše snaha neměla 
smysl.
Jarka Krejčová

Na začátku druhého pololetí se žáci 
naší základní školy společně se svými 
učiteli zúčastnili hned těchto čtyř akcí.

15. února navštívila naší školu paní J. 
Nováková s kolegyní z Policie ČR a paní 
redaktorkou ze Strakonického deníku. 
Přednáška s tvůrčím programem pro žáky 
navazovala na podzimní akci Protidrogový 
vlak. Tři týmy žáků dostaly určitou funkci 
(vyšetřovatel, technik, psovod ad.) a 
během instruktážního fi lmu vedly vlastní 
vyšetřování. Cílem bylo poznat svět drog 
z jiné strany na příběhu konkrétních lidí. 
Získali informace o zákonech týkajících se 
držení drog, alkoholu a tabákových výrobků.

18. února žáci 4. a 8. ročníků  navštívili 
speciální autobus, tzv. Edubus, přistavený
u ZŠ. Program nazvaný „Roboti z autobusu“ 
byl rozdělen na dvě části – v první např. jak 
funguje robotika a jaké využívá softwary, 
druhá pak byla praktická. Ze žáků se 
stali mladí programátoři a ve dvojicích 
si zkoušeli naprogramovat malý stroj z 
LEGA přes tablet. Akce pořádaná MAS 
Strakonicko trvala zhruba hodinu pro 
každou třídu.

Pan Miroslav Zikmund, cestovatel a 
spisovatel, se 14. února dožil úžasných 
100 let. Městys Katovice se připojil k 
oslavám jeho narozenin a vyzval naše žáky, 
aby nakreslili obrázky či napsali dopisy 
pro pana Zikmunda. 22. února se pak 
všichni žáci šli postupně podívat na své 
vystavené práce do KD Katovice. V sobotu 
si je také prohlédli návštěvníci koncertu 
Tango Argentina pořádaného rovněž k 
narozeninám M. Zikmunda. Všechny práce 
budou nyní panu cestovateli zaslány.

Poslední akcí naší ZŠ byla návštěva všech 
žáků multikina Cine Star v Č. Budějovicích. 
Díky posledním třem sběrovým akcím 
druhotných surovin získala škola téměř 35 
tisíc Kč, za něž mohli žáci zhlédnout tato 
fi lmová představení: 1. stupeň – Raubíř Ralf 
a internet, Spider-man : Paralelní světy, 2. 
stupeň – Bohemian Rhapsody. Návštěva 
kina se dětem velmi líbila a určitě se stala 
dobrou motivací pro další sběrové akce.
Mgr. Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Rekordní výtěžek koncertu 
Autumn Night 2018 
Katovice

Aktuálně ze ZŠ

Předání výtěžku z koncertu
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Něco takového dokázal horolezec 
Radek Jaroš, když jako první Čech 
a patnáctý člověk na naší planetě 
vystoupil na vrchol všech 14 
osmitisícovek Himalájí a pohoří 
Karakoram.

„Někdo si za našetřené peníze koupí 
nové auto, já jsem v roce 1994 zaplatil 
půl milionu korun a vypravil se spolu 
s devíti špičkovými horolezci na svou 
první himalájskou expedici na vrchol 
Mt. Everestu, “ řekl náš nejslavnější 
horolezec na úvod svého úchvatného 
povídání o tom, co ho k horolezectví 
přivedlo, co vše se může při himalájských 
expedicích přihodit a jak šly po sobě 
jednotlivé výpravy na cestě za dobytím 
Koruny Himaláje. 25 himalájských 
expedic v rozmezí 20 let, to je vizitka 
tohoto výjimečného člověka. 

Bylo toho opravdu hodně, 
co jsme se o horolezectví 

dozvěděli. Poutavé 
vyprávění navíc doplnila 

celá řada nádherných 
fotografií z jednotlivých 

expedic.

Bylo vidět, že stále znovu a znovu 
autorovi připomínají mnoho 
neopakovatelných zážitků, o které se s 
námi dokázal podělit.

Závěrečná diskuse, velmi zajímavé 
dotazy a erudované odpovědi na ně 
skvělým způsobem vygradovaly zajímavý 
večer a daly nám ještě více nahlédnout do 
toho, kde hledal Radek Jaroš motivaci k 
takto výjimečnému výkonu. Asi málokterý 
posluchač věděl, že z jeho prvních čtyř 
expedic do Himalájí byla pouze jedna 
úspěšná, i to podává určitý obrázek o jeho 
osobnosti. Také jsme se dozvěděli, jak 
horolezectví ovlivnilo jeho život, něco o 
tom, jak se horolezec připravuje na něco 
tak těžkého, a jaké jsou jeho plány do 

Když nejde o život, jde o h.... .. (RJ)
Jsou věci mezi nebem a zemí, které normální smrtelník těžko 
chápe, ale to neznamená, že by si nezasloužily náš obrovský obdiv.

budoucna. Jak řekl v závěru, do Himalájí 
se již s největší pravděpodobností nikdy 
nevrátí, ale stopa, kterou tam zanechal, je 
rozhodně nesmazatelná.

Ještě jednou velký dík za večer, který 
jsme společně strávili. Všichni přejeme 
Radkovi Jarošovi úspěšné dokončení 
aktuálního projektu dobytí Koruny 
planety. Určitě rozumíme tomu, že 
po mnohdy strastiplných zážitcích 
uplynulých 25 let se chce již sportem 
především pouze bavit a užívat si krás 
naší země, o které v průběhu svého 
vyprávění řekl: „Žijeme v nádherné, 
bezpečné a vyspělé zemi a ne vždy si 
toho dokážeme patřičně vážit.”

Krásné vyznání z úst člověka, který toho 
hodně dokázal a na svých cestách projel 
prakticky celý svět.
Milan Janda
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Na problém se dá podívat i z jiné 
strany. Jak velké tělocvičny mají 
základní školy se dvěma stupni? 
Podíváme-li se po okolí (Volenice, 
Radomyšl, Strakonice…), zjistíme, že 
všechny mají minimálně standardně 
velkou tělocvičnu (rozuměj, tak 
velkou, aby se do ní vešlo alespoň 
hřiště na volejbal). A troufám si říci, 
že tak je tomu u 9 z 10, možná u 19 
z 20 škol (nepočítaje v to malotřídky 
nebo školy jen s prvním stupněm).

V čem nevyhovuje stávající 
malá tělocvična?

Za prvé, je opravdu malá, 18 m x 9 m. 
Díky tomu se v ní nedá hrát regulérní 
volejbal, nepostavíte v ní odpovídající 
hřiště na florbal pro děti (hrají 3+1) 
a při tréninku můžete pracovat jen 
s omezeně velkou skupinou dětí. Ty 
se navíc připravují v neodpovídajících 
podmínkách a při soutěžních zápasech 
se diví „velkému hřišti“.  Druhý problém 
je, že její kapacita je úplně vyčerpaná. 
Prakticky do ní není možné přidat žádný 
další trénink, ve všední dny je tělocvična 
úplně plná od odpoledních do večerních 
hodin.

Proto se zástupci osmi 
sportovních oddílů obrátili 
na zastupitelstvo městyse 
s žádostí o zahájení kroků 
vedoucích k vybudování 

nové větší tělocvičny.

Jako první krok bylo navrženo zahrnutí 
prostředků na projektovou přípravu 
nové tělocvičny  do rozpočtu městyse 
na rok 2019. Tento dopis s žádostí byl 
předložen zastupitelům na zastupitelstvu, 
které schvalovalo rozpočet, 21. února a 
zastupitelé jej dostali předem mailem. 

Žádost vyvolala poměrně živou debatu, 
do které se aktivně zapojilo šest 
zastupitelů. Ing. Jan Holeček spočetl 
z odhadu obestavěné plochy, kolik by 
zhruba mohla stát tělocvična v různém 
provedení (zděná, betonová), pokud by 
se jednalo o maximální variantu (velké 
hřiště 40 m x 20 m) – od cca 70 miliónů 
výš. Ing. Vladimír Nejedlý měl obavy, jak 
by to bylo s využitelností a obsazeností 
tak velké tělocvičny. Starostka Mgr. 
Šárka Němečková připomněla, že by 
bylo třeba řešit i provozní náklady a 
že se nekloní k zahrnutí prostředků 
do rozpočtu  a že prioritou je stavba 
školky. Pro zastupitele byla připravena 
mapka se zakreslením velké tělocvičny 
do pozemku školy. Ing. Tomáš Hajdušek 
navrhl vytvoření a jmenování pracovní 
skupiny, která by se tématem zabývala. 
Mgr. Milan Janda se přihlásil k tomu, že 
by danou skupinu koordinoval. PharmDr. 
Anna Zdráhalová připomínala, že by 
bylo dobré, aby tato pracovní skupina 
měla nějaké relevantní podklady od 
nějakého odborníka stavaře. Ing. Tomáš 
Hajdušek doplnil, že by též nerezervoval 
prostředky v rozpočtu, ale vzejde-li 
potřeba nějaký menších prostředků, např. 
na studii, tak není problém ji do rozpočtu 
zahrnout rozpočtovým opatřením. Nikdo 
ze zastupitelů tak návrh na úpravu 
navrženého rozpočtu, jeho doplnění 
o prostředky na zahájení projektové 
přípravy nenavrhl a nehlasovalo se o 
něm.

Téma žádosti o výstavbu nové tělocvičny 
se dostalo i do zápisu z jednání 
zastupitelstva. Pochopitelně asi nemohlo 
obsáhnout plnou šíři diskuse, a tak zápis 
shrnuje především výhrady či otazníky 
k danému tématu. Na některé lze 
odpovědět hned, například ze zkušeností 
jiných provozovatelů sportovních 
hal nemám žádné obavy, co se týče 

obsazenosti. Stejné je to u nákladů na 
provoz, ty nijak nepřesahují náklady na 
provoz stávajících sportovišť městyse, 
spíše bývají nižší a je třeba je ještě 
ponížit o výnosy z pronájmů.

Na zbývající požadované parametry 
je obtížné odpovědět (leda snad 
s křišťálovou koulí). Odpovědi na ně 
by měla přinést pracovní skupina a 
na základě jejího zadání pak expertně  
zpracovaná studie výstavby či 
rekonstrukce tělocvičny, která by možné 
varianty prověřila a dala odpovědi nejen 
na parametry uvedené v zápise.

Ke zvážení je toho více,  například 
velikost tělocvičny. Z hlediska nákladů 
na pořízení může vypadat lákavě, řešení 
postavit, rekonstruovat jen trochu větší 
tělocvičnu (např. 26 m x 15 m), ta vyhoví 
podmínkám volejbalu a malého florbalu, 
ale bude-li stát místo stávající, nevyřeší 
kapacitní problém. Velká hala se bude 
obtížně vměstnávat na pozemek školy, 
ale má největší šanci být využívána jako 
multifunkční a s nejlepšími parametry 
pro pronajímání. Velikost „něco mezi“ 
kombinuje výhody i nevýhody obou 
předchozích variant. V tuto chvíli není 
také nikdo schopen říci, zda jít cestou 
rekonstrukce stávající tělocvičny, či jejím 
zbouráním a stavbou nové, nebo stavbou 
nové jinde v Katovicích.

Je třeba nějak spěchat?

Jistě není nutné a ani možné tak 
náročné téma uspěchat. Pokud je třeba 
přichvátnout, tak dle mě, ze dvou důvodů. 
První se týká dětí, které nyní v tělocvičně 
sportují. Ve florbalu jsme zažili loni 
situaci, kdy se na trénink dostavilo 10 
nových kluků, kteří chtěli hrát. Jenže 
nebylo kde. V současné tělocvičně se 
se 30 dětmi nedá ohledně florbalu nic 

To je otázka, na kterou bude hodně odpovědí.

Potřebují Katovice novou tělocvičnu?

Jinak odpoví ten, kdo v ní sportuje, jinak možná ten, kdo se věnuje sportu, který 
tělocvičnu nepotřebuje. A pochopitelně jiný názor může mít člověk, který sportu 
neholduje vůbec a vidí spoustu jiných priorit v obci (chodníky, školku atd.).
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smysluplného udělat. Zkoušeli jsme 
rozdělit tréninky a udělat je 1x za 14 dní, 
ale dopadlo to, jak se dalo čekat.  Kluci 
pochopili, že to k tomu nebude, a přestali 
chodit. Často se dnes žehrá na to, že se 
děti nehýbou. Je škoda, že pokud mají 
chuť a zájem, že není kde. Pokud máme 
jako městys ve strategii sportu (Koncepce 
podpory sportu městyse Katovice do roku 
2023) v prioritách napsáno: „Prioritní 
oblastí je podpora sportovních aktivit dětí 
a mládeže. Snahou je mládež orientovat 
na vhodné využití volného času a tím 
předcházet negativním společenským 
jevům,“ tak by nás to mělo vést 
minimálně k zamyšlení.

Druhým důvodem, proč 
neotálet, jsou dotace.

Pohybuji se v dotacích cca 15 let a za tu 
dobu se již několikrát stalo, že se z ničeho 
nic objevila dotace, kterou nikdo nečekal 
a která překvapila například procentní 
výší (třeba 95%). O investiční dotaci na 
stavbu se můžete ucházet jen v případě, 
že máte zpracovanou projektovou 
dokumentaci na stavbu. Proto si myslím, 
že by proces po lince pracovní skupina → 
studie → projektová dokumentace neměl 
příliš otálet. Byla by škoda si za 2-3-4 
roky u nějaké výzvy takovéto dotace říkat: 
„Jé, to je škoda, že nemáme zpracovaný 
projekt…“. Přestože existují i výrazně 
levnější varianty než výše zmiňovaná 
betonová varianta, předpokládám, že 
městys bude raději stavět  tělocvičnu 
s dotací než bez ní (aby se neohrozily jiné 

investice a rozvoj..). Proto je třeba být na 
dotace připraven.
Poslední téma je údajný střet tohoto 
projektu s projektem na stavbu mateřské 
školky.

Do mateřské školy chodím se svými dětmi 
už 12 let, takže její stav dobře znám. 
Přesto si myslím, že oba projekty (stavba 
školky a tělocvičny) si nemusí nutně 
konkurovat. Minimálně do fáze přípravy 
projektové dokumentace určitě ne. Na 
bližší posouzení případného střetu obou 
projektů je v tuto chvíli málo informací.

I u stavby mateřské školy v tuto chvíli 
nevíme, kdy ji konkrétně chce městys 
stavět. Zda jen s dotací, nebo i na úvěr. 
Zda celou, nebo po etapách. Zda projekt 
školky doznal změn poté, co padla 
povinnost brát do MŠ i dvouleté děti 
apod. Konečně si myslím, že i pro městys 
bude lepší, bude-li mít dva připravené 
projekty než jen jeden.

Na tomto místě bych rád zastupitelům 
poděkoval za čas, který naší žádosti 
věnovali. 

Věřím, že jsme tím odstartovali první 
kroky vedoucí k řešení problému s malou 
tělocvičnou. A doufám, že skutečně 
vznikne avizovaná pracovní skupina a 
další kroky budou následovat. Za sebe 
jsem ochoten k tomu být maximálně 
nápomocen.
Michal Novotný, Florbal BEZ Katovice

Slovo „tradice” pochází z latiny 
a znamená „to, co se předává”, 
myšleno z generace na generaci.

Ať už se jedná o řemesla, slušné 
chování, nebo třeba masopustní 
maškary, každá generace k tomu, co 
přijala, něco předá či ubere a předá dál. 
Tradice je tedy ze své podstaty živá!  
Vyplývá z toho veliká zodpovědnost nás 
všech, protože můžeme naše tradice 
rozvíjet, zušlechťovat a kultivovat, nebo 
taky kazit. 

Také se může stát, že se snažíme 
obnovit, nebo udržet něco z vnější 
podoby tradice, ale původní podstata 
unikne.

Třeba na masopustní úterý se maškary 
bujarým veselím loučí s požíváním 
masa a zábavy všeho druhu, ale druhý 
den se zase jí maso a nikdo nemá na 
postní pokání ani pomyšlení. Slavnost 
se změnila na setkávání komunity 
a utužování vzájemných vztahů nad 
sklenkou alkoholu. Možná je to dobře: 
Tradice přežila! Já se však nemůžu 
ubránit pocitu jakéhosi vyprázdnění 
významu. Někdy je mi líto, když musíme 
naše tradice, aby se zachovaly, zavírat 
do muzeí. To je jako by byly mrtvé: 
„Vzpomínáme” jak naše babičky... 
Máme velikou odpovědnost znovu 
naplnit obsahem staré tradice, aby 
pomlázka nebyla o chamtivosti a  
bezhlavém mlácení, aby naše kostely, 
boží muka a kříže na cestách nebyly 
jen dekoračním prvkem v krajině.  
Pomlázka může být přáním stálého 
mládí v duši. Zastavení u křížku 
nebo v kostele může být příležitostí 
k modlitbě a zamyšlení. Záleží jen na 
nás, zda předáme tradice další generaci 
zušlechtěné, naplněné moudrostí, vírou 
a dobrem.
P. Jan Turek.
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Farářské zamyšlení 
nad tradicí



Lední hokej 
Sokol Katovice
OP 2018/2019

V ročníku 2018/2019 startovalo 
v OPLH Strakonice šest týmů, tři 
z okresu Strakonice – Katovice, 
Drahonice a HC Strakonice B, a tři z 
okresu Klatovy – Horažďovice, Sušice 
a Luby. Sušice poslední roky hrála 
krajský přebor Plzeňského kraje. 

Hrálo se tříkolovým systémem každý s 
každým. Po ukončení základní části se 
hrálo semifi nále na dvě kola a fi nále play-
off. První semifi nálovou dvojici utvořily 
týmy z prvního a čtvrtého místa a druhou 
dvojici z druhého a třetího místa. Vítězové 
semifi nále si spolu zahráli fi nále na dva 
zápasy, poražení hráli „jen“ jedno utkání o 
třetí místo. 

O tým 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 mladší, Pavel Němec, Adam 
Papež, Lukáš Řezník, Michal Procházka, 
Jan  Jílek, Jan Škoda, Jan Hora, Václav 
Kotek, Jan Vavřík, Martin Vlk a Jaroslav 
Hřebíček.  

Po základní části se utvořily semifi nálové 
dvojice HC Strakonice B - HC Katovice a 

HC Sušice - HC Drahonice. Týmy na pátém 
a šestém místě již do bojů o konečné 
umístění nezasahovaly. V prvním zápase 
Katovice podlehly až v prodloužení 
Strakonicím B 5 : 4, když ještě 26 sekund 
před koncem vedly 4 : 3 a nešťastnou 
vlastní brankou vrátily do hry soupeře. 
Na druhý odvetný zápas se lépe připravili 
soupeři posílení o pět hráčů z áčka, 
hrajícího krajskou soutěž. Po velkém boji 
nakonec i v druhém zápase zvítězil HC 
Strakonice B 3 : 1 a postoupil. Ve druhém 
semifi nále byl šťastnější HC Sušice, 
rozhodovalo až trestné střílení. V boji o 
titul Okresního přeboru ledního hokeje 
Strakonice se tak proti sobě postavily týmy 
HC Strakonice B a HC Sušice. Ve fi nále HC 
Strakonice B potvrdil postavení v tabulce a 
vyhrál okresní přebor. V boji o třetí místo 
se utkaly Katovice proti Drahonicím. V 
posledním utkání sezony byly šťastnější 
Drahonice, které vyhrály 8 : 6. HC Sokol 
Katovice tak po dvou vítězstvích za sebou 
v letech 2016/2017 a 2017/2018 nakonec 
bral jen bramborovou medaili. 

Vítězný ,,hattrick“ Sokola Katovice v 
letošní sezoně OPLH se bohužel nekonal, 
ale přesto patří poděkování všem hráčům, 
trenérovi V. Křivancovi, fanouškům a 
samozřejmě Městysu Katovice za veškerou 
podporu.

Tabulka po 15. kole 2018/2019
1. HC Strakonice 15 84:54 25
2. Drahonice 15 72:49 19
3. Sušice 15 79:65 19
4. Katovice 15 65:65 15
5. Horažďovice 15 57:82 6
6. Luby 15 46:88 6

Výsledky zápasů Sokola Katovice
po 15. kole 2018/2019

Horažďovice Katovice 3 : 3
Katovice Drahonice 3 : 6

HC Strakonice Katovice 6 : 3
Katovice Luby 4 : 1
Sušice Katovice 3 : 6

Katovice Horažďovice 8 : 7
Drahonice Katovice 5 : 5
Katovice HC Strakonice 1 : 5

Luby Katovice 6 : 3
Katovice Sušice 4 : 6

Horažďovice Katovice 4 : 3
Katovice Drahonice 7 : 3

HC Strakonice Katovice 4 : 3
Katovice Luby 6 : 3
Sušice Katovice 3 : 3

Play Off
1. semifi nále

HC Strakonice B  Sokol Katovice  5 : 4 
prodl.

2. semifi nále
Sokol Katovice  HC Strakonice B  1 : 3

o 3. místo
HC Drahonice - Sokol Katovice  8 : 6

branky asistence celkem
Krůček 12 12 24

Hodánek 6 12 18
Řezník 10 5 15
Vavřík 6 7 13

Křivanec 6 6 12
Andrle 4 8 12
Poláček 4 6 10

Jílek 4 6 10
Hřebíček 4 5 9
Němec 5 3 8
Papež 4 3 7

Bouška 1 6 7
Kotek 4 2 6

Vlk 2 2 4
Procházka 2 2 4

Škoda 1 3 4
Hora 1 1 2
Vastl 1 1

Kanadské bodování

Brankáři po základní části
odehráno 

utkání
obdržené 

góly
průměr na 

zápas
Vastl 7 30 4,28
Špiler 8 35 4,37

Jako každý rok patřil Sokol Katovice k 
tradičním účastníkům okresního přeboru 
ve Strakonicích, kde se umisťuje na 
předních místech. 

Okresní přebor ledního 
hokeje 2018/2019

foto Jan Škrle
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Letošní Mistrovství ČR proběhla na 
zimních stadionech ve Vimperku, 
Strakonicích a Písku.

Mistrem ČR v hodech na cíl U16 se 
stal Tomáš Kuděj, Václav Matašovský 
vybojoval bronz. V kategorii U19 se 
umístila Gabriela Baigarová na třetím 
místě. V první lize v soutěži družstev 
mužů skončil Sokol Katovice I., který 
hrál ve složení Miroslav Hrúz, Miroslav 
Potužník, Josef Staněk st. a Roman Kuděj, 
na 6. místě. Druhé družstvo Sokol Katovice 
II., složené z mladších hráčů Pavla 
Matašovského, Vojtěcha Staňka, Jana 
Staňka, Josefa Staňka ml., Tomáše Kuděje 
a Ivana Kubeše obsadili 10. místo. První 
liga mužů se hraje dvoukolovým systémem 

každý s každým a účastní se ho celkem
11 družstev. 

V první lize žen Tereza Matašovská 
(U16 - hostuje do Slavoje Stožice) získala 
zlatou medaili v soutěži družstev na cíl a 
stříbrnou medaili v soutěži družstev. Ve 
druhé lize, kde hraje 9 družstev, Sokol 
Katovice III. obsadil druhé místo. Hrál ve 
složení Tomáš Kuděj, Michal Bárta, Milan 
Baigar a Milan Krejčí.

Specifická je soutěž v hodech na cíl 
družstev. Za mládež přivezli zlato Damián 
Samec a Filip Kuděj, stříbro Barbora 
Kudějová, Gabriela Baigarová a Václav 
Matašovský. Za výkon 268 bodů brali bronz 
na MČR Miroslav Hrúz, Miroslav Potužník, 
Josef Staněk st. a Roman Kuděj.
Další soutěží, kterou pořádal Český svaz 
metané, byl Pohár ČSM v hodech na cíl 

Ve dnech 26. 2. až 2. 3. 2019 se konalo 
55. Mistrovství Evropy mládeže v lední 
metané kategorie U16, U19,  U23  a 
U23 ženy v německém městě Peiting. 
Pořadatelské město Peiting s 11 500 
obyvateli se nachází v okrese Weilheim 
Schongau v Horním Bavorsku.

Vedle tradičních účastníků z Rakouska, 
Německa, Itálie, České republiky, Švýcarska 
a Slovinska se Mistrovství Evropy mládeže 
zúčastnili sportovci z Polska, Finska, Litvy, 
Francie. 

V kategorii U16 měl trojnásobné zastoupení 
Sokol Katovice (Tereza Matašovská, Václav 
Matašovský a Tomáš Kuděj) a ZKM Vodňany 
(Jaroslav Novotný a Radim Mach). V této 
kategorii U16 získali v dvoukolové soutěži 
družstev 5. místo za vítězným Rakouskem, 
Německem,Itálií a Polskem. Hendikepem 
většiny českých borců nejmladší kategorie 
byl jejich věk, a to 12 let. Přes svůj nízký 
věk byli důstojnými soupeři ostatních 
protivníků.

V kategorii U19 Českou republiku 

ME mládeže v lední 
metané – Peiting 2019. 

Metaná na ledě

Česká reprezentace mládeže ME Peiting 2019 - Druhá řada zleva: Pavel Matašovský, Martin Hoff-
mann, Petr Buriánek, Radim Mach, Lukáš Zdeněk, Václav Matašovský, Josef Čech a Tomáš Kuděj. 
První řada zleva: Václav Pártl, Jaroslav Novotný, Markéta Pártlová, Gabriela Baigarová, Adam 
Hesoun, Tereza Matašovská, Karolína Pártlová a Miroslav Hrúz. Foto Karolína Pártlová

reprezentovala  za Sokol  Katovice  Gabriela 
Baigarová a tři závodníci ze ZKM  Vodňany 
(Jan Strnad, Martin Hoffmann a Adam 
Hesoun), dále pak  z KM Lenory Petr 
Buriánek. V dvoukolové soutěži družstev 
obsadili  na skóre 7. místo. Vítězi kategorie 
U19 v soutěži družstev se stali závodníci 
z Rakouska, Německa a Itálie.  V soutěži 
družstev na cíl U19  obsadili výborné 
4. místo.

V kategorii U23 měl dvojnásobné 
zastoupení Sokol Katovice (Pavel 
Matašovský a Lukáš Zdeněk ) a  Slavoj 
Stožice (Markéta Pártlová a Karolína 
Pártlová) a jedno zastoupení  ZKM Vodňany 
(Josef Čech). Pavel Matašovský v soutěži 
jednotlivců výkonem 225 bodů postoupil do 
užšího finále, kde po druhém kole výkonem 
208 bodů obsadil hezké 12. místo. V soutěži 
družstev U23 a v soutěži družstev na cíl  
obsadili shodně 5. místo. Zvítězila družstva 
z Německa  před Itálií a Rakouskem. 

Zvláštní soutěží byly juniorky do U23 let v 
soutěži družstev na cíl, které se zúčastnil 
i český tým poskládaný z účastnic všech 
kategorií (Gabriely Baigarové, Terezy 
Matašovské, Markéty a Karolíny Pártlové). 
Po sečtení všech disciplín (přední máslo, 
střelba, zadní máslo a přirážení a dorážení) 
české borkyně obsadily konečné 4. místo.
Ing. Miroslav Hrúz

jednotlivců na ledě. Do 16 let první místo 
obsadil Václav Matašovský, druhé Tereza 
Matašovská a třetí Tomáš Kuděj. Do 19 let 
obsadila druhé místo Gabriela Baigarová. 
Za muže byl čtvrtý Roman Kuděj.

Jakmile nám počasí dovolí, začneme s 
tréninky na asfaltu. Metanou hrajeme 
každou středu od 17:00 hodin. Rádi 
uvítáme mezi námi nové zájemce o tento 
„olympijský“ sport.
Za Sokol Katovice Roman Kuděj
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Cyklus kořeny XLII.
Berní rula a Katovice
V minulých dílech jsme si představili 
Katovice na starých mapách. Dnes se 
spolu vypravíme do druhé poloviny 
17. století, kdy byl pro naše země 
vydán nejstarší ucelený soupis půdy 
známý pod názvem berní rula.

Odkdy se v Čechách začaly vybírat 
pozemkové daně, nelze přesně určit, 
historici se domnívají, že určitě už 
v raném středověku se v určité podobě 
daně, staročesky berně, vybíraly. 
Nejednalo se ale o pravidelné platby, 
nýbrž o platby příležitostné. Kvůli výběru 
daní došlo ve středověku k rozdělení 
půdy na lány, které se dělily na korce. 
Stavové původně přiznávali králi právo 
žádat daň jen v určitých případech, 
nikoliv pravidelně. To se měnilo za válek 
s Turky, kdy panovník potřeboval peníze. 
V průběhu let se začaly vybírat rozličné 
poplatky. Po roce 1526 došlo k rozdělení 
celkové daně rovným dílem na tři 
stavy – panský, rytířský a městský, což 
vyvolalo u stavů nevoli. Teprve o 100 let 
později se roku 1627 Sněm usnesl, že se 
zaměří půda všech poddaných a zavede 
se lánová soustava. Lán se stal berní 
jednotkou. Teprve po třicetileté válce se 
uvažovalo o zavedení pevné soustavy 
berní. O provedení podrobného soupisu 
poddanského majetku v Čechách rozhodl 
český sněm 1652/53. Ustanovené čtyři 
čtyřčlenné visitační komise měly navštívit 
všechna panství a statky, prohlédnout 
vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni 
podléhajících poddaných a stanovit počet 
osedlých pro každou ves. Výsledkem 
„generální visitace země” se stala berní 
rula / berní rola datovaná rokem 1654. 
Jedná se o první úplný soupis daňových 
povinností v Českém království. Berní rula 
Informovala o počtu poddaných v každém 
panství a o rozloze a druhu zdanitelné 
půdy. Vrchnost pak nemohla vydávat 
poplatnou půdu jako svobodnou. Půda 
v berní rule byla nadále zapsaná jako 
nesvobodná a zdanitelná. Proti zápisům 
v první berní rule se objevilo mnoho 
stížností vrchnosti, někteří poddaní 

zbíhali kvůli špatným hospodářským 
poměrům z gruntu.

Berní jednotka „osedlý“ odpovídala 1 
sedlákovi, nebo 4 chalupníkům, či 8 
zahradníkům. Na tuto jednotku byla 
přepočtena i řemesla a živnosti, které 
jsou v zápisech konkrétně jmenovány. 
V soupisu se neuvádí podruzi ani čeleď 
(nevlastnili zdanitelný majetek). Naopak 
nově se usazující poddaní v letech 
1652-54 ano. Celkový počet „osedlých“ 
komise posléze připsala ke každé vsi a 
shrnula pro celé panství. Podle jejich 
počtu se určovaly berní podíly daného 
panství a kraje. U každého poddaného 
se uvádí celková rozloha jeho polí, 
výměra ozimů, jařin, počty dobytka. 
Došlo i k zaznamenání počtu pustých a 
vyhořelých usedlostí. U záznamů mlýnů, 
kostelů, far, lesů, počtu ovčáckých mistrů, 
pacholků a také bonity půdy se záznamy 
komisí liší. Berní rula umožnila, že stát 
zdaňoval sám na základě přesnějších 
údajů o každé usedlosti. Byla základem 
pro výběr daní až do reformy roku 1712. 
Daň se platila jen z poddanské půdy, 
panská zdaněna nebyla. Vrchnost platila 
určitý obnos za každého osedlého na 
svém panství.

Podívejme se na situaci v Katovicích. 
Zápis o nich je v berní rule Prácheňského 
kraje pod panstvím Střelským a 
Hoštickým. Berní rula pro Prácheňsko 
byla vydána ve dvou knihách vázaných 
v dřevěných deskách, ale revizitace již jen 
v jedné knize. Písemnosti jsou uloženy 
v Národním archivu v Praze. 

Také v Katovicích najdeme tři kategorie 
zemědělců – usedlosti selské, chalupnické 
a zahradnické (domkáři). Je tu uvedeno 33 
sedláků, 2 chalupníci a 6 zahradníků. Dva 
grunty jsou zapsány jako pusté. A jaká 
jména v polovině 17. století v městečku 
najdeme? Jako osedlé berní rula jmenuje 
tyto hospodáře: Jan Vlkovský, Václav 
Šilha, Jan Voruda, Havel Kopet, Jan 
Havel, Pavel Moulík, Matouš Škach, 
Matouš Melicharovský, Jan Masákovský, 
Vít Bartoš, Bartoloměj Vackovský, Václav 

Vortovský (správně Voctovský), Václav 
Pitáček, Václav Kříště, Jiřík Šilhavej, Jan 
Vaníček, Václav Šafařík, Jiřík Hloupovský, 
Jan Bernasovský, Maruše Zikulovská, 
Kateřina Rathouzká, Mikuláš Strakovský 
(item. /= rovněž, dále/ týž drží druhý 
dům Křenovský), Mikuláš Bryndovský, 
Petr Houně (správně Founě), Matěj Sova, 
Blažej Křiváček, Bartoloměj Pavlovský, 
Jakub Razákovský, Anna Ševcová, Tomáš 
Stehlík (správně Jehlík), Havel Beneš, 
Matěj Kadečka. Jako pusté grunty jsou 
jmenovány Malinovský a Bažalovský 
(správně Bažatovský). U prvního stojí 
poznámka: „stavení stojí, zůstávají 
v něm podruzi, sousedi role užívají.“ A 
u Bažatovského gruntu: „Obec těch rolí 
užívá.“ Chalupníky uvádí rula v Katovicích 
dva: Tomáše Švece (Kulhavého), u nějž je 
poznamenáno, že je skutečně ševcem, a 
Adama Bryndu. Zahradníci (domkáři) byli 
Václav Zrubkovský, Matěj Barvíř, Václav 
Pitáčkovský (pekař), Jan Šafaříčkovský 
(tkadlec), Martin Strouhovský (klovář) a 
Jan Kandlíkovský (krejčí).

O tom, v jak zbídačeném stavu se Katovice 
nacházely po třicetileté válce, si uděláme 
představu i dle toho, že téměř ke 2/3 
usedlostí sedláků a 1 chalupníkovi je 
připsána poznámka – vyhořel, defalcírován 
k určitému datu. Defalcírován znamená, 
že vyhořelý grunt byl dočasně osvobozen 
od daně.

Celkem se v Katovicích chovalo 40 koní a 
48 volů, 75 krav, 84 jalovic, 100 ovcí a 176 
sviní. Jsou tu uvedeny i výměry polností 
– celkem 1140 strychů (1 strych = 0,287 
ha), ale je to velmi nepřesné, což dokládají 
pozdější revizitace. K celkové sumě 
polností je připojena poznámka: „Tito v té 
jakosti, jakž položeni jsou, mohou obstáti, 
solný handl svobodný mají. Půda dobrá, 
žitná. Lesův pod 90 strychů.“

Berní rula je zajímavým informačním 
zdrojem, který nám podává obraz 
hospodářské situace Katovic ve druhé 
polovině 17. století. Je nutné si uvědomit, 
že se nejedná o celkový počet obyvatel, 
protože tu nejsou uvedeni bezzemci, čeleď, 
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Ukázka berní ruly (ilustrační foto)
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podruzi ani rodinní příslušníci hospodářů. 

Těm, kteří by se chtěli dozvědět o berní 
rule více, může posloužit publikace Berní 
rula 27 – Kraj Prácheňský, která vyšla 
v roce 1954 ve Státním pedagogickém 
nakladatelství v Praze. Katovice tu jsou 
uvedeny na straně 422-423. Informace 
najdete také v knihách o historii Katovic 
– A věky jdou a U nás doma autorů E. 
Koláře, K. Kuncipála.
Irena Novotná, kronikářka

Již desátého obnoveného ročníku 
masopustního průvodu Katovicemi 
se účastnilo 38 masek a převážná 
většina z nich dorazila až do 
cílového bodu klubovny v areálu 
Podskalí.

Pořadatelé průvodu děkují všem, kteří 
tuto tradici podporují tím, že otevřou a 
mají pro masky připravené občerstvení. 

Srdečně zveme katovické děti na 
tradiční velikonoční řehtání.

Sraz dětí 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!

Katovicemi prošel 
masopustní průvod

Velikonoční řehtání
v Katovicích

Foto Jana Kleinbauerová)

23. března se v katovickém 
kulturním domě uskutečnilo již 
čtvrté Katovické vinohraní.

Sál byl zaplněn takřka do posledního 
místa. Hlavními účinkujícími z Velkých 
Pavlovic byla cimbálová muzika Lašár 
a Presúzní sbor pod vedením bratří 
Kosíků. Příjemná atmosféra přímo 
vybízela k ochutnání vín. 

Katovické
Vinohraní 2019

Eva a Vašek
+ Pražští heligonkáři
Místo konání: KD Katovice
Začátek od 14:00 hod. do 18:00 hod.
První letošní vystoupení Evy a Vaška 
v ČR.
Celé pouťové odpoledne bude také 
doprovázet  skupina ,,Pražští 
heligonkáři”
Každý návštěvník obdrží zdarma  CD 
nebo DVD Evy a Vaška v hodnotě 250 Kč.
Vstupné 230 Kč v předprodeji, na místě 
250 Kč. Předprodej vstupenek v lékárně 
u Andělů v Katovicích.

Trasa ptačích budek a 
krmítek
Letos v únoru jsem oslovila učitele ZŠ 
s dotazem, zda by nechtěli s žáky vyrobit 
netradiční budky a krmítka pro ptáky. Ty 
bychom umístili v Katovicích a vytvořili 
stezku podobnou takové, jakou mají 
v Luhačovicích. Učitelé nabídku přijali, a 
tak se letos začnou vyrábět první díla. 
Dovolujeme si oslovit i vás. Máte-li chuť 
a zájem vyrobit sami, se svými dětmi, 
vnoučaty, atd…nějaké budky, krmítka 
různých tvarů a z různých materiálů 
(inspirací vám může být internet, 
kde najdete budky v Luhačovicích, 
Pinterest….), budeme rádi. Vyrobené 

budky nebo krmítka budeme přijímat 
v knihovně, kde je vystavíme a každého 
čtvrt roku vyhlásíme vítězný výrobek. 
Autor bude odměněn hodnotnou cenou.

Katovická pouťová neděle 
5.5. 2019
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Řeka Otava – 1. část – vznik názvu řeky Otava
Čarokrásné řece Otavě bude věnována série čtyř křížovek, od vzniku řeky, přes horní část – Sušicko a střední část – Strakonicko až po spodní část 
– Písecko. Otava (německy Wottawa) je zlatonosná řeka v západních a jižních Čechách, která bývala do konce 19. století srdcem a osou prastarého 
….1.tajenka….. Délka toku činí 111,7 km. Je to levostranný přítok Vltavy, vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy pily. Soutok je 
místo, kde se setkávají nejméně dva vodní toky. Bývá zvykem, že po soutoku je dále řeka nazývána jménem té z původních řek, která má v místě soutoku 
větší průtok a jejíž tok je delší. Samozřejmě však z tohoto pravidla existují výjimky. Příkladem může být soutok Mže s Radbuzou, od kterého řeka dále 
nese název Berounka, ale i soutok Vydry a Křemelné, který dává vzniknout řece Otavě.  Název řeky Otava je pravděpodobně předslovanského původu. 
Šumavská řeka Křemelná dosahuje délky toku 30,3 km, řeka Vydra jen 23,1 km. Řeka Křemelná pramení v Železnorudské hornatině na severním svahu 
hory Pancíř (1214 m) v nadmořské výšce okolo 1130 m. Zdrojová oblast a nejhořejší tok Křemelné jsou zde chráněny coby část přírodní rezervace 
Prameniště. Křemelná protéká převážně hornatou krajinou a je zřejmě jedinou řekou v Česku, na jejímž břehu nestojí ….3. tajenka….. Za hlavní 
zdrojnici Vydry (a tudíž i Otavy) je považován …2. tajenka……. (a jeho přítok Luzenský potok), který pramení na státní hranici s Německem na 
severozápadním svahu Luzného, na zrašeliněném povrchu Hraniční slati v nadmořské výšce 1215 m. Zajímavostí řeky Vydry byla Čeňkova pila před 
jejím soutokem s Křemelnou. Nacházela se na pravém břehu v nadmořské výšce 630 m. Byla postavena pražským obchodníkem se dřevem Čeňkem 
Bubeníčkem. Jednalo se o pilu na vodní pohon, která zpracovávala šumavské dřevo z okolních lesů. Původně byla označována jako Bubeníčkova pila, 
až později se ujalo označení Čeňkova. V roce 1912 byla z rozhodnutí města Kašperské Hory na prodlouženém náhonu vystavěna malá vodní elektrárna 
Čeňkova pila. V roce 1937 se zhruba 400 metrů proti proudu Vydry začalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena 
do provozu a dnes patří mezi naše nejvýznamnější technické památky. Elektrárna Čeňkova pila je od roku 1995 chráněna jako kulturní památka ČR. 
Prvním osídleným místem na řece Otavě je „město“ Rejštejn (německy Reichenstein, tj. Bohatý Kámen), které bylo v roce 1584 povýšeno na samostatné 
královské horní město.  Dne 23. října 2007 byl Rejštejnu vrácen status města. Počtem obyvatel je čtvrtým nejmenším městem v České republice, žije zde 
254 obyvatel. Na místním hřbitově je pochována matka Karla Klostermanna Charlotta a jeho bratr Jakub, který v Rejštejně býval farářem.

Vodorovně: A) Zobrazení nahého těla, kód dánské koruny, daň z přidané hodnoty, primáti. B) výplně oken, zkratka fakulty „bezpečnostně právní 
akademie“, řeka ve Španělsku. C) hanlivě idiot, papoušek, město v Iráku, slovensky „míč“. D) ojnice, …1. tajenka, komerční banka. E) dětský pozdrav, 
úřady zastarale, chemická značka stroncia, Chaplinova manželka, předložka, výzva, chemická značka zlata. F) autonomní oblast, opuchlina, voltampér, 
losos, značka ruských letadel „Antonov“. G) africký veletok, výtažek z léčivých rostlin, vojenská prodejna, číslovka řadová žen. rod. H) …. 2. tajenka… I) 
jméno spisovatele Pavla, chemický značka Einsteinia, mongolský pastevec, zkratka“ dům kultury“, souhlas. J) kopec, účes vlasů, směrem dolů, svatozář. 
K) epocha, krajíc chleba, latinsky „k“, snížení ceny, mycí prostředek na nádobí. L) slovensky“řev“, chemická značka „Helia“, ….3. tajenka…….., jméno 
spisovatele McBeina, ženské jméno 15.3.. M) jméno herce Delona, mzda, oblak, obchodní prospekt. N) omšelý zašlý povrch, správce kostela. O) hala, 
himalájská horská skupina. Svisle: 1) povel pro zastavení, 2) starší plošná míra, německy“ano“, manželka boha Dia. 3) část kabátu, dravý pták. 4) 
hanlivě „šašek“, část České republiky. 5) bahno, město v Americe, anglicky „loď“. 6) smrady, domácí mužské jméno „Oldřich“, přípravek na mytí oken. 
7) vězení množné číslo, nástupní ostrůvek, SPZ Prachatice. 8) část ruky, ranní vláha, šedivá, pres. 9) promenáda, polynéský opojný nápoj, talentovaná. 
10) polské město, technické služby, chemická značka radia, jméno spisovatele Staška. 11) hlavní obor působnosti, slovensky „jak“, starořímský peníz, 
fajfka. 12) hlavní město ČR, zakrývat, zkratka „hospodářské středisko, pohádková bytost. 13) telefonní zvolání, tábořiště, směrem dospod, rakouská 
tisková kancelář. 14) flirtující žena, slovensky „kromě“, SPZ Kladno. 15) slovensky“zárodek ryby“, jméno fenky, značka pěny do koupele. 16) zvířecí 
pracka, podnik v Pečkách ( továrna na nářadí), jemenský přístav. 17) omámená, získat za peníze. 18) zbytek po hoření, tmavě červená. 19) německy 
„je“, značka kiloampéru, pálenka z rýže. 20) něco nedotknutelného.

Nápověda: AD, APA, IOTA, LOR, MALOK, SHIP

křížovku připravil: ing. Miroslav Hrúz

Tajenka z minulého čísla: …. Tří královou deklaraci, 
čtrnáct bodů, Filadelfskou dohodu,…….




