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Nahoře zleva: Jan Chylík, Ondřej Koutský, Karel Cibulka, Tomáš Hajdušek ml., Martin Tušer, Tomáš 
Janoch, Jakub Miklas, Vladimír Uher. Uprostřed zleva: Michal Repa, Marek Hromíř, David Zoubek, 
Jindřich Kadula ml., Michal Požárek, Libor Horejš, Saša Kahuj. Dole zleva: Petr Provazník, Miroslav 
Kolářík, Jindřich Kadula st., Tomáš Hajdušek st., Roman Malý, Jiří Kříž, Petr Šídlo, Tomáš Švehla



Na obci jsme se během jara 
připravovali na realizaci akcí, které se 
nám podařilo zařadit do rozpočtu. 

U hřbitova probíhá oprava skladu, byly 
dokončeny stavební úpravy a výsadba 
kolem pomníku na Husově náměstí. 
Prostranství za bytovkami začíná nabývat 
konečné podoby a za sběrným dvorem 
došlo ke konečné úpravě povrchu před 
vysázením trávy a stromů.

Na jaře jsme podali několik žádostí o 
dotace. Získali jsme 650.000,- Kč na 
opravu areálu Na Podskalí. Vítězná fi rma 
Swietelsky stavební s.r.o. provede opravu 
obou povrchů, tedy hřiště na volejbal a 
plochy na metanou. Další dotaci ve výši 
260.000 Kč se nám podařilo získat na 
opravu skladu u hřbitova, kde, jak jsem již 
psala v úvodu, oprava již probíhá. 
Právě minulý týden jsem dostali 
vyrozumění, že žádost o dotaci na opravu 
WC a šaten ve školní tělocvičně byla 
neúspěšná. Zastupitelstvo vzhledem 
k výši investice na celou opravu rozhodlo, 
že akce letos neproběhne. Pokusíme se 
podat žádost o dotaci v dalším kole a celou 
opravu nasměrovat na léto příštího roku. 
Do léta také zastupitelstvo rozhodne, 

Vážení a milí spoluobčané,
dnešní zpravodaj držíte v rukou v době, kdy 
začíná léto. Období zasloužených dovolených, 
odpočinku a teplého počasí.

zda bude vybudováno dětské hřiště za 
bytovkami.

Připravujeme projekt na novou mateřskou 
školku, na parkoviště u bytovek a projekt 
na dopravní řešení na Husově náměstí.

Kulturní výbor po velice úrodném jaru 
připravuje další kulturní akce na podzim 
a zimu. Takže, jak již tradičně píšu, práce 
v Katovicích jsou v plném proudu. Jsem za 
to ráda a věřím, že se podaří zrealizovat 
většina námi naplánovaných akcí.

Přeji Vám, abyste letošní léto využili 
hlavně k odpočinku, poznávání nových 
míst, ale hlavně Vám všem přeji, abyste ho 
prožili ve zdraví, pohodě a klidu.
Šárka Němečková, starostka

Začátkem června byla instalována 
v městysi dvě nová svítidla 
veřejného osvětlení.

První stojí u školy a osvětluje přechod 
ve Školní ulici. Světlo zde bylo 
instalováno pro zlepšení dopravní 
situace u školy. V zimním období po 
ránu byly přecházející osoby špatně 
vidět a hrozilo riziko srážky chodce a 
autem. Děkujeme veřejnosti za podnět 
ke zlepšení dopravní situace v tomto 
místě. Na závěr ještě prosba. Mnozí 
z nás své děti vozí autem do školy a 
školky. Buďme při jízdě Kolářovou a 
Školní ulicí opatrní. Pohybují se zde 
naše děti….

Druhá lampa je nově umístěna v ulici U 
Hřiště. Kdo procházel mezi hřištěm a 
rodinnými domy, tonul ve tmě. Teď už 
se ve tmě neutopí.

Aby bylo lépe vidět

Zjara jsme začali s úpravou 
prostranství okolo pomníku M. Jana 
Husa na náměstí. Naším záměrem 
bylo pomník „otevřít“ a vylepšit 
okrasnou výsadbu, se kterou 
jsme se zde každoročně potýkali. 
Stávající zeleň nebyla schopná bez 
intenzivní zálivky přežít suchá a 
horká léta. Loni v létě sem zajížděli 
hasiči s cisternou i dvakrát týdně 
a výsledkem bylo, že zeleň kolem 
pomníku jen živořila.

Nejprve byl sňat starý kovaný plot i 
s cihelným základem a šamotovou 
dlažbou před pomníkem. Stávající 
zámková dlažba byla protažena až 
k pomníku. V dlažbě je instalováno nové 
osvětlení sochy M. Jana Husa. Stávající 
lavičky byly demontovány a nahrazeny 
novými, které jsou umístěny souměrně 
s pomníkem. Kolem byly vysázeny 
suchomilné rostliny, které se rozrostou 
a budou různobarevně kvést. Vzhledem 
k tomu, že jsou opravdu suchomilné, 
vystačí po zakořenění s minimem vody, 
která naprší. Pomník novou úpravou 
„vyrostl“, odkaz M. Jana Husa není 
„zavřený za plotem,“ ale šíří se ke 
všem, kdo se u něj zastaví. 
Jindřich Zdráhal, místostarosta

Úprava okolí pomníku 
M. Jana Husa

Použitý kuchyňský olej do 
odpadu nepatří
- Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
- Energeticky a fi nančně je velice náročné vyčistit   
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat?

- Použitý olej stačí slévat do PET lahví
- Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr
 použitého oleje ve Vaší obci
- Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje v 
Katovicích zajišťuje fi rma Černohlávek OIL



Ve dnech 30. 8. -1. 9. 2019 se bude konat v naší obci 
V. ročník Katovického Otesánka. Setkání řezbářů 
a dřevosochařů, které každoročně oživuje závěr 
školních prázdnin a obohacuje naši obec o umělecká 
díla umístěná ve veřejném prostoru. Jako obvykle 
bude i možnost zakoupení některých výrobků a pro 
děti dílnička, kde si budou moci vyzkoušet svoji 
šikovnost. Přijďte se podívat na to, jak vzniká taková 
socha, a potěšit se dovedností účastníků.

OTESÁNEK
POPÁTÉ

Kultura v Katovicích
Představení prachatických ochotníků 
Hotel Blackout mělo velký ohlas u Vás 
diváků. 

Proto na Vaše četné dotazy a žádosti o 
pokračování jsme hned za necelý týden 
po představení zamluvili pokračování hry 
Hotel Blackout II., a to na sobotu
23. listopadu 2019.
Pohádka pro děti BUBU měla nejvyšší 
návštěvnost za poslední 4 roky.
Mgr. Banáková z DS Piki Volyně nám už v 
lednu slíbila, že během letošního roku s 
dětmi připraví další pohádku.
V únoru jste si mohli přijít zatančit na 
plesy v KD nebo třeba i při koncertě 

argentinského tanga.

Návštěvnost přednášky horolezce Radka 
Jaroše zcela předčila naše očekávání, sál 
KD byl zaplněn do posledního místa.
Ještě větší návštěvnost byla při dalším 
ročníku Vinohraní, to už byl zaplněn i 
balkon a přísálí. Příští rok se můžete těšit 
již na 5. ročník. 
Koncem března se nám podařilo po 
dlouhých přípravách přivítat v Katovicích 
velvyslance argentinské republiky v Praze 
pana Roberta A. Salafi u, který si pro nás 
připravil přednášku o Argentině. Rovněž 
jsme mohli ochutnat nápoj Maté. Pan 
velvyslanec byl spokojen s organizací akce, 

návštěvností a hlavně se skvělými dotazy 
Vás, diváků. Můžeme hovořit o prvenstvích 
- pro pana velvyslance to byla první cesta 
na venkov a pro nás v Katovicích první 
návštěva zahraničního velvyslance.
V dubnu jste si mohli přijít zazpívat s 
kapelou Nezmaři. 
Léto bude opět v režii katovických 
spolků, chystají pro Vás oblíbené akce i s 
novinkami. 
Podzimní sezona je téměř připravena, 
můžete se těšit na koncerty i divadla. 

Začátek roku byl divadelní. 
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Narodil se v září roku 1832 v Děčíně 
v rodině českých Němců, jeho otec 
byl zámeckým lékařem. Původně 
se psal Tirsch. Ale po brzké ztrátě 
rodičů byl vychováván v českém 
vlasteneckém prostředí příbuznými 
na Mladoboleslavsku a v Praze, kde 
studoval nejprve na malostranském 
gymnáziu a maturoval na vlastní 
žádost česky na Akademickém 
gymnáziu v roce 1850. Studoval 
filosofii, po absolvování byl čtyři roky 
vychovatelem v rodině vlasteneckého 
továrníka Bartelmuse u Berouna.

V roce 1860 získal doktorát a věnoval se 
estetice a dějinám umění. Po dlouhém 
a svízelném úsilí dosáhl docentury 
na pražské technice a v roce 1883 
profesury na pražské univerzitě. Byl od 
dětství nepevného zdraví, proto na radu 
lékaře cvičil v soukromém tělocvičném 
ústavu Schmidtově a později v ústavu 
Malypetrově. Miroslav Tyrš měl dvě 
velké lásky: tělovýchovu a umění. Oběma 
zasvětil svůj činorodý život, naplněný 
obětavou a nezištnou prací pro rozvoj 
českého národa. Spolu se svým přítelem 
a otcem své ženy Jindřichem Fügnerem 
stál u zrodu české tělocvičné organizace 
Sokol, založené 16. února 1862, a byl 
nejen spolutvůrcem sokolských ideí, ale 
i duší praktické činnosti Sokola. Věnoval 
obrovské úsilí získávání i výchově 
cvičitelského sboru, vypracoval sokolské 

řády, vytvořil české tělocvičné názvosloví, 
v podstatě užívané dodnes, a v díle 
Základové tělocviku formuloval odborné 
zásady pro sokolskou činnost.

Po založení Sokola poskytl 
novému spolku všechny 
předpoklady k úspěšné 

budoucnosti.

Dal pevný řád cvičebním hodinám, založil 
tělo-cvičnou knihovnu a časopis Sokol, v 
němž v lednu 1871 zveřejnil programový 
článek Náš úkol, směr a cíl, kde mj. napsal, 
že členem Sokola by se mělo stát co 
nejvíce příslušníků národa, protože „věc 
sokolská, jak ke všem stavům a vrstvám 
se obrací, znamená prozatím tolik, co 
tělesné a zčásti i mravní vychování všeho 
národa českoslovanského, odchování jeho 
k síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti 
zvýšené“. (V té době měl Sokol asi 12 tisíc 
členů.)

Podařilo se mu spojit tělovýchovu s 
antickým ideálem kalokagathie (krásy 
a dobra) i s bojem českého národa 
za svobodu a pokrokový společenský 
vývoj. Ideální typ českoslovanského 
muže a ženy spatřoval v Mánesových 
ilustracích k Rukopisu královédvorskému. 
Stanovil také sokolské zásady (síla a 
mužnost, činnost a vytrvalost, láska k 
volnosti a vlasti, dobrovolná práce a 
kázeň, vzájemný bratrský vztah členů). 
V roce 1869 vydal spis Hod olympický, 
zdůrazňující význam olympijské myšlenky 
o čtvrt století dříve než baron Pierre de 
Coubertin. K dvacátému výročí založení 
Sokola zorganizoval v roce 1882 prvý 
sokolský slet na Střeleckém ostrově v 
Praze, obeslaný 80 jednotami z Čech, 
Moravy, Slezska, Vídně, Zábřehu, Lublaně 
a Ameriky. Pod Tyršovým vedením zde 
cvičilo 720 mužů a v průvodu šlo 1 600 
krojovaných sokolů. Toto vystoupení 
vytyčilo a utvrdilo zásady výchovy k 
tělesné zdatnosti, k branné způsobilosti, 
k mravní a společenské ukázněnosti. 
Sokol byl již pevně zajištěn a zakotven v 
podvědomí českého národa. Miroslav Tyrš 

žil dlouho jen pro Sokol. Až po smrti svého 
přítele Jindřicha Fügnera se zamiloval do 
jeho dcery Renáty, kterou vychovával a 
vzdělával jako domácí učitel. Svatba s o 
17 let mladší Renátou se konala po delším 
vztahu, když ke sňatku dala svolení jak 
matka, tak poručník. Brzy po svatbě se u 
Tyrše objevily první příznaky jeho nervové 
nemoci.

Tyrš se v roce 1884 ocitl 
před nejtěžší životní 

zkouškou.

Celý život toužil po práci na univerzitě, ta 
ale byla podmíněna rezignací v Sokole. 
Rozhodl se vyhovět úřadům a Sokol 
nadobro opustit. A tak v šestém čísle 
časopisu Sokol oznámil, že odchází z 
funkce náčelníka a také opouští redakci. 
Tak nečekaný krok vyvolal v české 
společnosti a v sokolském hnutí bouřlivou 
odezvu. Náčelníci i řadoví členové 
Sokola mluvili dokonce o zradě národa i 
sokolských myšlenek. Odpočinek a trochu 
klidu chtěl najít v pobytu v tyrolském 
Ötzu. Zde ale shodou nešťastných událostí 
tragicky umírá. Miroslav Tyrš zemřel 
ve svých 51 letech poté, co 8. srpna 
dopoledne odešel z Heidova hostince, 
ve kterém bydlel, a již se nevrátil. Jeho 
tělo bylo nalezeno na dně horské říčky 
Aachy u osady Habichen. Po vyproštění 
bylo nakrátko pohřbeno v Ötzu, posléze 
byly jeho ostatky převezeny na pražské 
Olšanské hřbitovy. Společný hrob 
zakladatelů Sokola, Tyrše a Fügnera, 
se stal poutním místem všech Sokolů. 
Do skály nad říčkou Aachou zasadila v 
roce 1962 pamětní desky Americká obec 
sokolská a v roce 1989 věnoval další desku 
starosta Sokola Curych Vladimír
F. Svoboda.

Průkopník a organizátor české tělovýchovy (nar. 17. 9.1832)

Miroslav Tyrš – 135. výročí úmrtí 



Dvě medaile z Mistrovství ČR

4. května uspořádal Sokol Katovice z.s.
již 15. ročník Pouťového turnaje. 
Přijelo k nám devět přespolních 
týmů doplněných třemi katovickými 
družstvy. Po tuhých bojích naše 
družstvo, hrající ve složení Jindřich 
Kubeš, Milan Krejčí, Miroslav Hrúz 
a Miroslav Potužník, skončilo na 
krásném druhém místě a to pouze s 
horším skóre.

Další akcí bylo Mistrovství České 
republiky v hodech na cíl družstev. I 
tady jsme vybojovali vynikající stříbrné 
medaile. Na včelenských drahách se 
o to zasloužilo družstvo ve složení 
Miroslav Hrúz, Roman Kuděj, Miroslav 
Potužník a Josef Staněk starší 
výkonem 267 bodů. 

Při dětském dni 1. června se sešli 
naši metanáři na domácích drahách. 
Soutěží se zúčastnilo sedm dětí a 
deset dospělých.  Odpoledne proběhlo 
formou sportovního čtyřboje. První 
disciplínou byla samozřejmě metaná, 
a to soutěž družstev. Poté se hrála 
čtyřhra v ping pongu, následovaná 
soutěží družstev na cíl. Poslední 
disciplínou byl převoz balónku v kolci 
kolem klubovny. 

Hned v neděli 2. června odjelo 
družstvo Sokola Katovice k dalšímu 
seriálu Mistrovství České republiky 
v soutěži družstev mixů. Obrovskou 
radost z bronzových medailí neskrývali 
Gabriela Baigarová, Barbora 
Bydžovská, Pavel Matašovský a 
Roman Kuděj. Družstva na prvních 
čtyřech místech získalo shodně 12 
bodů. O vítězích nakonec rozhodovalo 
nepopulární skóre, díky němuž naše 
družstvo bralo bronz. 

Držte nám palce do dalších soubojů a 
přijďte si to s námi zkusit. Trénujeme 
každou středu po 17. hodině. Děti od 10 
let vítáni.
Sportu zdar a metané zvlášť.
Roman Kuděj

Metaná zahájila 
asfaltovou sezónu 
2019
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Milí spoluobčané,
Čtyřikrát do roka pro Vás připravujeme 
s partou spolupracovníků a 
dopisovatelů Katovický zpravodaj, 
který má za cíl připomenout, co se za 
uplynulé čtvrtletí v našem městysi 
událo, co se podařilo udělat a v 
neposlední řadě co se v následujícím 
období chystá a připravuje.

Myslím, že se za náš Zpravodaj nemusíme 
stydět a také díky skvělé grafi cké úpravě 
Pavla Hričiny je to čtvrtletník, který náš 
městys výborně reprezentuje. Přispěvateli 
jsou ale stále stejní lidé. Osobně si myslím, 
že se toho v Katovicích děje daleko více, 

než jsme zatím schopni v naší sestavě 
postihnout, a tak na některé informace, 
zajímavosti a novinky tím pádem nedojde a 
nedovíme se o nich.

Chtěl bych Vás tímto způsobem všechny 
vyzvat k širší spolupráci při tvorbě obsahu 
dalších čísel Katovického zpravodaje.

Více informací můžete získat na
telefonu 605 575 181
nebo přes e-mail janda@gymstr.cz
Milan Janda
předseda výboru pro kulturu, sport a 
spolkovou činnost
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Dne 10. srpna 2019 se uskuteční 
jedenáctý ročník tradičního 
Cyklistického dne pro děti v areálu Na 
Podskalí Katovice (Kluziště).

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 
celoodpružené kolo (Olpran velikost „20“ 
– vhodné pro děti od 5 až 10 let), 2. stylová 
koloběžka, 3. balíček různých cyklo doplňků.
Letos jsme pro malé závodníky připravili 
opět možnost výhry zajímavých cen!
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 zásadní pravidla 
soutěže. 

Pravidla 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 pí 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 8. srpna 2019 v 16 hodin)
2) Soutěžící se účastní XI. Cyklistického dne 
pro děti.
Přihlášky od mladých závodníků přijímáme 
od 8:00 do 9:00 hodin. 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. Chybět nebudou ani 
překvapení v podobě zajímavých stanovišť 
Integrovaného záchranného systému, 
protože bez nich by naše snaha neměla 
smysl. 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 zajištěno 
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 
cyklistického dne vybere ten nejlepší, který 
získá zajímavý balíček výtvarných potřeb.
XI. Dětský cyklistický den je podpořen 
společným grantem Komunitní nadace 
Blanicko – Otavské (KONABO) a městysem 
Katovice v rámci souboru akcí Pootavské 
léto 2019. Za Rally Fans Katovice Martin 
Mazuch

SOUTĚŽ! Maluj, zúčastni se 
Cyklodne a vyhraj nové kolo

Zápasu s Olešníkem, za který 
nastoupil i bývalý útočník pražské 
Sparty a reprezentace David Lafata, 
využilo vedení katovického fotbalu 
k dobročinné sbírce ve prospěch 
Dětského centra strakonické 
nemocnice.

Dres, který David Lafata věnoval do 
dražby, se vydražil za šest tisíc korun. 
Úspěšným dražitelem byl pan Jiří Klas 
st. z Katovic. Diváci potom přidali další 
peníze, takže se celkem vybralo
19 940 Kč! Před posledním domácím 
zápasem sezóny potom vedení obce 
společně s tenisty a fotbalisty připravilo 
dětem z Dětského centra zábavné 
odpoledne. Děti na sobě měly nové 
dresy, které jim fotbalisté věnovali 
a ve kterých nastoupily společně 
s hráči áčka před zápasem s Českým 
Krumlovem.
Tomáš Hajdušek

Děti z Dětského
centra strakonické 
nemocnice se bavily 
na našem hřišti

Fotbalisté postoupili 
do DIVIZE
Historického úspěchu dosáhli 
naši fotbalisté Se ziskem 61 bodů 
obsadili druhou příčku krajského 
přeboru a postoupili do divize.

Tým, který je tvořen fotbalisty z Katovic, 
Strakonic a okolí předváděl po celou 
sezónu líbivý fotbal a mohl se pyšnit 
nejvyššími domácími návštěvami. 
Utkání s Olešníkem sledovalo 
rekordních 731 diváků. Divizní soutěž 
začíná 10. srpna. Rozlosování ještě 
není známo, ale hracím dnem zůstává 
sobota.

Střelci:
18 – Uher,
13 – Požárek,
6 – Repa, Miklas,
5 – Hajdušek, Tušer
4 – Kadula,
2 – Kahuj, Zoubek, Horejš, Chylík,
1 – Bláha, Janoch, Schánělec, Cibulka, 
Koutský
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Z katovické školy
Poslední čtvrtletí je již tradičně plné 
rozličných akcí a soutěží, které je třeba 
skloubit s výukou.

Dne 24. dubna se naši žáci zapojili do 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, 
která má vést děti k tomu, aby si vážily 
prostředí, v němž žijeme. Ve stejný den se 
skupina žákyň 7. – 9. ročníku zúčastnila 
soutěže „Dokaž, že umíš“ ve Střelských 
Hošticích, kde v klání sedmi týmů 
vybojovaly 2. a 5. místo. O dva dny později 
se naše škola zúčastnila okresního kola 
„Štafetového poháru“ ve Strakonicích, kde 
žáci 1. – 5. třídy obsadili celkové 5. místo 
ze šesti škol, ale v rámci jednotlivců jsme 
získali krásné 2. a 3. místo. 

V květnu se dívky 7. – 8. ročníku zapojily 
do korespondenční soutěže na internetu 
nazvané „Mladý záchranář v akci“. Zde 
suverénně zvítězily, a tak 23. května odjely 
na krajské kolo do Č. Budějovic. Tady 
se utkalo sedm družstev. Naše děvčata 
skončila na čtvrtém místě, což nakonec 
nebylo úplně špatné. Se žáky šestých a 
sedmé třídy jsme se přihlásili do akce 
„Evropa čte – čtěte s námi!“ I když bylo 
možné vyhrát ceny, což se nám nakonec 
nepodařilo, jelikož konkurence byla 
obrovská – 6000 žáků z celé republiky, tak 
hlavním smyslem bylo užít si společné 
čtení a popovídat si o knihách. Soubor 
Otavánek v květnu také nezahálel a 
hned zkraje měsíce zatančil a zazpíval 
v Novosedlech ke Dni matek.

V okresním kole Mc Donald´s Cupu bylo 
úspěšnější naše družstvo v kategorii B 
(4. – 5. tř.), které v souboji 15 škol získalo 
2. místo, zatímco družstvo kategorie A (1. 
– 3. tř.) obsadilo předposlední osmé místo. 
A protože řada žáků z naší školy sportuje 
ráda, zúčastnili se mnozí již 34. ročníku 
„Běhu Mufloní stezkou“. 

V úterý 14. května se žáci 2. stupně vydali 
na exkurzi do bavorského Mnichova. 
Velkým lákadlem byl podmořský svět Sea 
Life, líbila se i vyhlídková věž Olympic 
Tower a pro příznivce automobilů a 
motocyklů byla nachystána návštěva BMW 
muzea.

V polovině května se opět dívky 7. – 9. 
ročníku vydaly do Strakonic na okresní 
kolo soutěží „Mladý záchranář“ a „Dokaž, 
že umíš“. Soutěžilo celkem 11 týmů, naše 
reprezentantky bojovaly rozdělené do dvou 
týmů – první získal 5. a 9. místo, druhý 
6. a 10. místo (DUM, Mladý záchranář). 
Ve stejný den probíhalo v Táboře krajské 
kolo „Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů“, kde náš žák obsadil 7. místo 
z celkových 9 a naše žákyně 6. místo 
z celkem 35. Dne 16. května měli žáci 7. 
– 8. třídy přednášku na téma „Než užiješ 
alkohol, užij mozek“. S ožehavým tématem 
je seznámila paní A. Kajanová. O den 
později pak proběhlo fotbalové odpoledne 
na hřišti SK Otava Katovice pro žáky 1. – 
2. třídy. Cílem bylo vytipovat sportovně 
nadané žáky, současně si ale všichni 
sportovní den s chutí užili. 

Konec měsíce května a červen se nesly 
v duchu nejen soutěží, ale především 
školních výletů. První a druhá třída se 
vydaly do plzeňské ZOO, děti chodící na 
výuku náboženství podnikly výlet na 
Ohradu v Hluboké nad Vltavou. V pondělí 
3. června se konal dětský den, který 
především žáci z prvního stupně trávili 
na školním hřišti, kde pro ně byla osmou 
třídou připravena pohádková cesta, 
zatímco většina žáků druhého stupně se 
vydala do Poříčí, kde ti mladší plnili úkoly 
na stanovištích, která měli na starosti 
žáci 9. ročníku. Slunný den plný soutěží, 
opékání vuřtů a dovádění se povedl na 
výbornou. Hned v úterý pak jely 3. a 4. 
třída do českobudějovického „Hopsária“. 

Výlet si obě třídy zpestřily vyjížďkou lodí 
po Vltavě na Hlubokou. Prvňáčci se zase 
pro změnu vydali do Kolářovy knihovny, 
kde byli pasováni na čtenáře. Žáci osmého 
ročníku absolvovali dvoudenní výlet, kdy 
první den sjížděli na raftech Otavu a druhý 
den se vydali na kolech do Horažďovic. To 
sedmáci si zařádili v písecké Laser Aréně, 
kam jeli vlakem. V rámci soutěže Požární 
ochrana očima dětí se nám letos umístily 
dvě dívky.

XI. Dětský cyklistický den je podpořen 
společným grantem Komunitní nadace 
Blanicko – Otavské (KONABO) a městysem 
Katovice v rámci souboru akcí Pootavské 
léto 2019..

V literární části obsadila jedna v okresním 
kole 2. místo, druhá 3. a následně v kraji 
dokonce 2. místo. V pondělí 17. června 
jsme měli oblíbenou akci „Hasiči ve škole“. 
Dnešek byl ve znamení krásného počasí, 
chuti vyhrát a napětí při vyhlašování 
výsledků.

Měsíc červen ještě nekončí, stále čekají 
některé třídy výlety, společně se 20. 
června vydáme do strakonického kina Oko 
a v závěru roku si připraví ještě poslední 
zvonění letošní deváťáci. 

Pak už bude jen krok k vysvědčení a 
prázdninám, na něž se jistě všichni těší. 
A zatímco v září nastoupí již naši bývalí 
žáci do jiných škol, u nás přivítáme nové 
prvňáčky. Ale to je zatím daleko, před 
tím si ještě užijeme léto a radosti s ním 
spojené. 
Robert Kostěnec



Začala pro nás prvním turnajem 
Jihočeské ligy starších žákyň
13. října a končila Turnajem tří
3. června, respektive v dresech školy až 
Školní florbalovou ligou 14. června. 

Ale vezměme to pěkně po věkových 
kategoriích.

Benjamínci (1. – 3. třída) se scházeli na 
kroužku florbalu vždy v pátek od 15:00 hodin 
pod vedením Matěje Sokola. V druhém 
pololetí i oni okusili chuť zápasů – na domácí 
turnaj si pozvali dva týmy z FbC Strakonice 
a následně se dvakrát zúčastnili většího 
turnaje přípravek ve Strakonicích (vždy 
i s týmy z Písku). Pokaždé několik utkání 
vyhráli a končili v polovině startovního pole. 
Závěrečným turnajem byla Školní florbalová 
liga ve Strakonicích, kde se utkali vesměs 
s týmy třeťáků. S posilou Honzou Novotným 
z elévů (chodí do třetí třídy) nakonec dokázali 
dva týmy porazit a obsadili 7. místo z devíti 
účastníků. 

V přípravce se florbalem bavili: Dominik 
Barvíř, František Barvíř, Přemysl Čížek, 
Johana Čížková, Tomáš Krupka, Eliška 
Novotná, Natálka Veselá Natálka, Ondřej 
Vlasák a Petr Zemen.

Elévové (4. a 5. třída) měli letos jen dva 
samostatné turnaje. Roli favoritů neustáli 
v podzimním ČEPS Cupu základních škol. 
Naopak parádně rozjeli červnový turnaj 
Školní florbalové ligy, kde převálcovali 
soupeře 5:0, 7:1 a dvakrát 9:1. Nestačili jen 
na vítěze základní skupiny ZŠ Povážskou, 
které podlehli 0:6 a v nervy drásajícím 
přímém souboji o semifinále podlehli těsně 
Vimperku 4:5. Skončili tak na děleném 5. - 
6. místě. Ve zbytku roku kluci, kteří skoro 
vesměs dělají ještě i jiný sport, hráli se 
staršími na přátelských turnajích.

Žáci (od 6. třídy výš) si na podzim zahráli 
v turnaji Asociace školních sportovních 
klubů, kde obsadili v okresním kole 10. místo 
ze 14 týmů. Ve dvou přátelských turnajích 

v roce 2019 nestačili na konkurenci ze 
strakonických škol. Další body tak vybojovali 
až v červnové Školní florbalové lize. Ve 
skupině získali za dvě výhry a jednu remízu 
celkem 4. místo a celkově jim patřilo 7. - 8. 
místo ze 13 školních týmů našeho okresu. 
 
Nicméně kluci mají do florbalu chuť a je zde i 
podpora od rodičů, takže příští sezónu jsme 
přihlásili starší žáky do regulérní soutěže.

Pánové se scházeli na florbale v tomto 
složení: Otakar Buchta, Lukáš Čapek, 
Miroslav Čapek, Tomáš Čapek, Vojtěch Dub, 
Matěj Kabele, Tomáš Kopp, Per Křivanec, 
Jan Novotný (hraje na hostování za FbC 
Strakonice), Matouš Petrášek, Tomáš Plojhar 
a Damián Samec.

Nejvíc toho nahrály dívky. Z třináctičlenné 
soupisky už 5 holek postoupilo věkově do 
kategorie starších žákyň, a tak musel do této 
věkové kategorie celý tým (a to včetně dvou 
elévek). Logicky toho holky letos v krajské 
soutěži moc nevyhrály, ale kromě tří větších 
výprasků od Štírek z Českých Budějovic 
(kdy se naše dvanáctileté mladší žačky 
statečně praly s patnáctiletými hráčkami se 
zkušeností z dorostenecké ligy), byla většina 
zápasů vyrovnaných a dva zápasy dokázaly 
holky vyhrát a jednou remizovat i s Českými 
Budějovicemi.

Vedle oficiální soutěže startovaly dívky i pod 
hlavičkou ZŠ Katovice v turnajích Asociace 
školních sportovních klubů. Podzimní 
okresní kolo suverénně ovládly a bez 
ztráty bodu jej vyhrály a postoupily do kola 
krajského. V něm jim trochu zvlhl střelný 
prach a ve skupině oba své zápasy prohrály 
1:2 a obsadily dělené 5. - 6. místo.

Dále si holky zahrály na dvou přátelských 
turnajích ve Strakonicích a ani jednou nebyly 
od strakonických dívčích týmů poraženy. Na 
závěr sezóny jsme připravili něco pro mladší 
část soupisky a vytvořili družstvo mladších 
žákyň (tým posílily Eliška Novotná a Johanka 
Čížková z přípravky) pro milevský Dragon 

Letošní florbalová sezóna byla dlouhá a pestrá.

Ohlédnutí za florbalovou 
sezónou 2018 / 2019
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Cup. Zde náš dívčí tým prohrál jen dvakrát – 
s kluky z FbC Strakonice 3:5 v souboji o první 
místo ve skupině a smolně 2:3 s FbC Sokol 
Písek v semifinále. Souboj o třetí místo si 
holky už pohlídaly a domů si přivezly veliký 
koláč a pohár za třetí místo z 10 týmů.

V sezóně obdržely čtyři hráčky pozvánku 
na tréninky krajského výběru – Majda 
Himmerová, Tereza Rejšková, Kačka 
Gálisová a Barča Novotná.

Za dívky v této sezóně florbalkami 
šermovaly: Veronika Bláhová, Denisa 
Buchtová, Barbora Chvalová, Alžběta 
Fáberová, Kateřina Gálisová, Magdaléna 
Himmerová, Kateřina Kabelová, Hana 
Kostlivá (posila ze Strakonic), Barbora 
Novotná, Kristýna Němejcová (posila 
ze Strakonic), Tereza Rejšková, Lucie 
Vlasáková. Na konci sezóny se přidala 
Anastázie Pešková a prvním mistrovském 
turnaji při marodce pomohla Vendula 
Zdráhalová.

Na konci sezóny se sluší i poděkovat. 
Především trenérům, kteří se věnují 
dětem bez nároku na odměnu – jsou jimi 
Petr Zdráhal, Pavel Hričina a Matěj Sokol. 
V průběhu roku nám s organizací domácích 
turnajů pomohli – František Fábera, Petr Vlk 
a Hynek Samec. Role zdravotníků se zhostili 
paní Hana Rejšková a Petr Vlk. Další dík patří 
rodičům, kteří nám pomohli s dopravou na 
turnaje. Děkujeme i ZŠ a MŠ Katovice za 
spolupráci při organizaci školního kroužku. 
V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, 
kteří naši činnost podporovali finančně, jsou 
jimi: městys Katovice, Český florbal z.s. a 
Quint, spol. s r.o.

A co nás čeká v sezóně příští? Do příštího 
roku jsme přihlásili dva týmy do soutěží - 
tradičně starší žákyně a nově i starší žáky. 
Vzhledem k tomu, že v Jihočeském kraji 
se soutěže starších žáků (a nově bohužel 
i starších žákyň) hrají na velkém hřišti 
v uspořádání 5+1 a my máme jen malou 
tělocvičnu, museli jsme oba týmy přihlásit do 
Plzeňského kraje. Tak snad se jim tam bude 
dařit.

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené 
a na podzim u florbalu na viděnou!
Michal Novotný, Florbal BEZ Katovice

EKOLOGICKÁ
Rallye OTAVA 2019
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Sestra Věnceslava Petrášová spolu 
se sestrou Hanou Pivničkovou zaslaly 
do této soutěže společnou fotografi i 
z činnosti členek Věrné gardy. 
Tuto fotografi i komise ocenila 
čestným uznáním. Děkujeme a 
blahopřejeme. NAZDAR

Česká obec sokolská
Komise pro práci s 
mládeží a seniory 
vyhlásila fotografi ckou 
soutěž pro seniory s 
názvem SOKOLSKÉ 
OKAMŽIKY

V rámci grantu Pootavské léto 
pořádá spolek BEZ Katovice Kurz 
výtvarných textilních technik, který 
povede textilní výtvarnice Kateřina 
Červená.

Zájemci se mohou účastnit buď 
celého kurzu, nebo jednotlivých lekcí. 
Vzhledem k omezené kapacitě je nutno 
se předem nahlásit u
Ireny Novotné (tel. 608 342 504,
novotna.katovice@seznam.cz). 

Kurz se uskuteční na katovické faře, 
termíny jednotlivých lekcí budou ještě 
upřesněny na plakátech a na webu.

1. lekce - malování na hedvábí - drobné 
obrázky

2. lekce - uzlíčková výšivka - zdobný 
prvek oděvů

3. lekce - vosková batika studeným 
voskem, ukázka dalších typů batiky

Kurz výtvarných 
textilních technik

„ Náš svět není tak obyčejný, jak se 
zdá.“

Začátkem podzimu se můžete těšit na 
Arnošta Vašíčka, českého záhadologa, 
který mimo jiné napsal také mnoho 
knížek, scénářů k několika fi lmům a 
natočil několik dokumentů. 

Arnošt Vašíček se zaměřuje na 
nevyluštěné záhady, a to především 
na podivné archeologické nálezy, 
tajemné rituály a další nevysvětlitelné 
jevy po celé zeměkouli. Kvůli tomu 
také navštívil přes 80 zemí na pěti 
kontinentech a to se ještě nepočítají 
četné ostrůvky Tichomoří a v Indickém 
oceánu.

Beseda se koná 20. září 2019, hodina a 
místo budou upřesněny na plakátech 
a webových stránkách Kolářovy 
knihovny.
Jindřich Zdráhal

Beseda se 
spisovatelem 
Arnoštem Vašíčkem

EKOLOGICKÁ
Rallye OTAVA 2019

Městys Katovice      AK OTAVA Katovice

AUTOKLUB OTAVA KATOVICE VÁS ZVE NA VESELÉ
“PUTOVÁNÍ PO KATOVICÍCH“

Končí školní prázdniny a s nimi i léto. Proto si Vás co nejsrdečněji dovolujeme 
pozvat na:

19. ROČNÍK EKOLOGICKÉ RALLYE OTAVA 2019,
KTERÝ STARTUJE V SOBOTU 24. SRPNA 2019 V 13:33 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ Sportovní areál Podskalí KATOVICE
TERMÍN 4. SRPNA 2019 v Katovicích (Sportovní areál Podskalí)
PŘÍCHOD nejpozději do 12:33 hodin 24. 8. 2019 (pozor na TB)
STARTOVNÉ Členové autoklubu + rodinní příslušníci zdarma

Dospělí účastníci   50 Kč  ·  Mládež do 18 let    20 Kč  ·  Děti do 15 let   zdarma
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK Miroslav Kolářík – předseda Autoklubu OTAVA Katovice

tel. 724 181 044 -  mail: ak.kolarik@seznam.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 23. 8. 2019 v 19:19 hodin

Po vyhlášení výsledků bude uspořádáno pro aktivní účastníky 
společné posezení u táborového ohně spojené s občerstvením.



Cyklus kořeny XLIII.
Tereziánský katastr
V jarním díle Zpravodaje jsem se 
pokusila stručně charakterizovat berní 
rulu z poloviny 17. století a informace 
o Katovicích v ní obsažené. Dnes se 
spolu přeneseme dále a skončíme v 
době panování Marie Terezie.

První berní rula brzy nevyhovovala, takže 
došlo k její revizitaci. Ta proběhla v letech 
1674 – 1683. Někdy se uvádí jako druhý 
rustikální katastr nebo druhá berní rula. 
Platila od roku 1684 až do roku 1748. 
Přinesla zlepšení podle dvou reforem 
Františka Ferdinanda Kinského z let 1683 
a 1684. Kinský vycházel z výměry půdy 
jako základu pro stanovení daně. V první 
reformě z roku 1683 upravil základní 
berní jednotku „osedlost“ s přihlédnutím 
k výnosnosti. Následujícího roku pak 
zdokonalil systém započítáváním pustých 
polí jen poloviční výměrou. Půda se nově 
rozdělila do tří bonitních tříd: 1. dobrá, 
2. prostřední, 3. neúrodná. Avšak ani 
revizitace nestačila a bylo nutno přistoupit 
k dalším změnám.

Už v roce 1711 byla usnesením sněmu 
zvolena jedenáctičlenná rektifikační 
komise, která měla za úkol zahrnout 
do přiznání i dominikální půdu. To byl 
naprostý průlom v dosavadní praxi, 
protože předchozí soupisy zachycovaly 
jen poddanskou (rustikální) půdu, ale ne 
půdu panskou (dominikální). Šlechta, jíž 
se to týkalo, se razantně postavila proti, 
takže vláda zčásti ustoupila a oznámila, že 
přiznání nebudou určena pro výběr daní, 
ale pouze pro dokonalejší vymezení hranic 
mezi dominikálem a rustikálem. Navíc 
bylo jasno, že rozlohu půdy nelze pouze 
odhadovat, ale je ji nutno přesně měřit, což 
se předtím králi nedařilo prosadit. Měření 
probíhala v letech 1715 – 1729 za vlády 
Karla VI.

Nový katastr schválila roku 1748 císařovna 
Marie Terezie a vstoupil v platnost 
1. května 1749. Znám je jako první 
tereziánský katastr, nazývaný též třetí 
berní rula. Nebyl již státním tajemstvím a 

strany mohly proti němu podávat námitky 
a připomínky až po dobu dalších 3 let. 
Marie Terezie dále nařídila, aby se podle 
stejných zásad vybudoval katastr také na 
Moravě, známý pod názvem rektifikační 
akta. 

Marie Terezie následně požádala o lepší 
vyrovnání panských mimořádných daní 
– tj. reálné a důkladné zjištění daňových 
podkladů pro výtěžky z dominikální půdy. 
Aby se tomu šlechta vyhnula, přišla s 
návrhem na novou generální vizitaci 
rustikálního katastru s tím, že zájem 
o jejich půdu se odbyde pouze malými 
změnami. V roce 1749 byly zavedeny nové 
přiznávací listy pro statky dominikální, 
a to dle počtu a plochy půdy jednotlivých 
vrchností. Šetření bylo ukončeno roku 
1756 a výsledný elaborát je známý pod 
názvem Panské vyrovnání (Exaequatorium 
dominicale) z roku 1757. To tvořilo základ 
pro tereziánský katastr dominikální.

Druhý tereziánský katastr (čtvrtá 
berní rula) začal platit v roce 1757 a 
vycházel z výměr prvního tereziánského 
katastru. Zachoval i jména držitelů v něm 
zapsaných, i když se majitelé změnili, 
proto, aby se zachoval původní daňový 
výnos, jež Marie Terezie potřebovala na 
zaplacení válečných výdajů. Ačkoliv se 
snažila prosadit pronikavější reformu 
a chtěla postihnout i dominikální půdu, 
kvůli stále ještě velkému vlivu šlechty 
se jí to nepodařilo a zůstalo tak pouze u 
provizoria.

Rustikální tereziánský katastr spolu 
s tereziánským katastrem dominikálním 
tvořily úplný a velký katastr všech 
pozemků a statků jak rustikálních, tak 
dominikálních. Nazýval se pak souhrnně 
katastrem tereziánským nebo tereziánskou 
rektifikací katastru.

I v tereziánském katastru nalezneme 
zajímavé informace o Katovicích. U 
majitele usedlosti je uveden soupis jeho 
pozemků, počet chovaného dobytka i 
odhad sklizně obilí, sena a otavy. Je 
uvedena rozloha polí, půda, co ležela 

ladem, louky, pusté pozemky i lesy. 
Setkáváme se i se jmény pozemků 
známých již dříve – např. Za horou, Na 
břehu, |Pod hradištěm, Pod hůrkou ad. 
Hospodářů je uvedeno celkem 44, z nichž 
1 je zmíněn ve výměře do 1strychu (0,285 
ha) orných polí, 5 hospodářů pak vlastnilo 
polnosti od 1,1 do 5 strychů, 3 hospodáři 
od 5,1 do 15 strychů. 15 jich mělo pole 
o rozloze 15,1 – 30 strychů; 20 užívalo 
největší polnosti v rozloze 30,1 – 60 
strychů. Katovičtí hospodáři měli 57 koní, 
58 krav, 51 jalovic, 91 ovcí, 26 sviní a 9 
koz.

Řemeslníci jsou tu jmenováni tito: 1 tesař, 
1 krejčí, 1 provazník, 1 tkadlec, 3 zedníci, 
opět 1 krejčí, 1 švec. Ve fasí (přiznání 
dominikálu) je ještě zapsán 1 tesař, 1 
kovář, 1 tkadlec, 1 cihlář, panský ovčácký 
mistr s 500 ovcemi, 1 podruh nádeník, 
další zedník na obci, obecní pastýř.

Tereziánský archiv pro Čechy je uložen 
v Národním archivu. Zajímavé informace 
lze najít také v publikaci Tereziánský 
katastr český. Sv. 2, Rustikál (kraje K-Ž). 
Sumář a rejstřík. (Edd. Aleš Chalupa a 
kol.). Praha, 1966. Samozřejmě se o ní 
zmiňuje i kniha A věky jdou…
Irena Novotná, kronikářka 

Tereziánský katastr je pojmenován po 
panovnici Marii Terezii.
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Řeka Otava – 2. část – Ze Sušice do Horažďovic
Z Rejštejna řeka Otava teče přes Dlouhou Ves a její tok pokračuje k druhému největšímu městu klatovského kraje Sušici. Město se rozkládá v údolí kolem řeky Otavy v 
nadmořské výšce 465 m, okolo se zvedají kopce Šumavského podhůří, přesněji Svatoborské vrchoviny. Na západ od Otavy je dominantní lesnatý vrch Svatobor (845 m), 
na východním břehu se přímo ve městě tyčí nejvýše kopec Stráž (551 m), o něco dále od řeky pak například Žižkův vrch (619 m) či Kalovy (727 m). Osada Sušice byla 
pravděpodobně založena kolem roku 790, nejstarší písemná zmínka o ní však pochází až z roku 1233. Kolem roku 1257 obsadil Sušicko budoucí král Přemysl Otakar II. V 
následujících letech nechal u řeky vybudovat nové město. Roku 1273 bylo Sušicko připojeno zpět k Českému království a Sušice se stala …1. tajenka…. V roce 1322 byly 
dokončeny městské hradby, které nechal zbudovat Jan Lucemburský. Ten také o dva roky později potvrdil Sušici výsady královského města. Z této doby se kromě malých 
zlomků hradeb dochovala i …3. tajenka… s nápisem připomínajícím jejich zhotovení, která je v současnosti umístěna na radnici ve zdi za hlavní vchodem. Sušice byla po 
zchátrání hradu Prácheň důležitým opěrným bodem v Prácheňském kraji. Karel IV. ještě vylepšil pozici města tím, že jej zařadil mezi města, která nesmějí být zastavena 
nebo zcizena koruně. Za …. 2. tajenka….. Sušice patřila k městům, která významně podporovala husity. Byla součástí táborského městského svazu. Sušičtí například roku 
1425 pomohli dobýt Švihov, účastnili se obléhání Plzně roku 1426, hradu Zvíkova v roce 1429 a mnoha dalších akcí. Po bitvě u Lipan se Sušice podřídila zemské jednotě. 
Městem se přehnala třicetiletá válka. Po císařských vojácích zde chvíli pobývala i švédská armáda, kterou nakonec opět vystřídali císařští vojáci. Počátkem 19. století získává 
hospodářský význam obchod se dřevem, těženým na Šumavě a dopravovaným po vodě do vnitrozemí. V roce 1839 založil Vojtěch Scheinost nejstarší sirkárnu na území Čech 
(společnost SOLO se objevuje roku 1903). Náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk se stal v roce 1891 za Sušický okres poslancem vídeňské říšské rady. Sám prezident 
ve městě přednesl několik předvolebních projevů. K Sušici, řece Otavě a jejímu okolí patří rovněž vápencové lomy nacházející se na severovýchodním okraji města poblíž Rábí, 
Velkých Hydčic i Hejné. Charakter toku se opět mění pod Sušicí, řeka opouští Pošumaví a přestává být horskou bystřinou. V tomto úseku převládají již jen velmi mírné táhlé 
peřeje a sjízdná zde bývá zpravidla celoročně, většina vodáků proto začíná svou plavbu právě zde. K dalšímu uklidnění toku dochází pod Horažďovicemi. Cestou do Horažďovic 
se do Otavy vlévá Ostružná mezi Sušicí a Čepicí. Mezi Žichovicemi a Velkými Hydčicemi postupně Nezdický, Nezamyslický a Černicský potok. Před Horažďovicemi Mlýnský 
potok. Město Horažďovice (dříve Gorazdějovice ) je historicky spjato s hradištěm na Práchni, založeným knězem Gorazdem, žákem a nástupcem sv. Metoděje. Dříve královské 
město přešlo do držení rodu Bavorů ze Strakonic. V roce 1307 nesouhlasil Bavor III. s volbou nového krále Rudolfa Habsburského. Zajímavostí bylo, že nový král, který město 
obléhal, při obléhání 3. července 1307 zemřel na úplavici. Obléhání bylo přesto úspěšné, protože smrt krále byla během něj utajena. Na pravé straně Otavy pod Svatou Annou 
je postaven památník na místě jeho skonu. Tajenka z minulého čísla: …prácheňského kraje, žádný dům a modravský potok, ……

Vodorovně: A) zkratka Ministerstvo spravedlnosti, oddělení klinické biochemie, okresní sdružení hasičů, Pardubická krajská nemocnice. B) značka zápalek, krajská 
hygienická stanice, diabetické potraviny, rocková skupina Bachman Turner Overdrive, žací nástroj, domácky Oldřich. C) hanlivě hlupák, letadlo zastarale, kladka, ženské 
jméno 15. ledna. D) setina hektaru, ……1. tajenka……, iniciály zpěváka Muka. E) předložka, nejdelší řeka ve Švýcarsku, označení letopočtu, lososovitá ryba, zkratka 
Havířovské železárny, přípravek na mytí motorů, přitakání hovorově. F) značka voltampéru, nástroj k řezání, chem. značka titanu, anglicky „pošta“, obchodní inspekce. 
G) označení nástroje na baterie, anglicky „mluvit“, německý povel k zastavení, mezinárodní kód letiště Istanbul, H) ………..3. tajenka………., I) domácky Eliška, SPZ 
Nový Jičín, vyrážka na rtu, MPZ Polska, SPZ Prahy. J) malý osel, opuchliny, kontra, asijský drobný savec. K) anglický určitý člen, krém s včelí kašičkou, SPZ Hradec 
Králové, páchnoucí šelma, remíza v šachu. L) básnicky čin, …………..2. tajenka…………., izolační lepenka. M) bolivijská flétna, opak praví, záchrana zastarale, mozol. 
N) původní obyvatel Arménie, učitel zastarale. O) španělská vychovatelka, východní staroslovan.
Svisle: 1) tkalcovský stroj. 2) středověká smrtelná nemoc, solmizační slabika, škrabka k pluhu. 3) část básně, spěch. 4) jídlo, ženské jméno 18. srpna. 5) jméno 
herečky Melíškové, barva v kartách, úřední spisy. 6) velká místnost, polibek, německy „dědeček“, jméno herce Pacina. 7) dát souhlas, soukromí (důvěrný), popěvek. 8) 
neskrývané uznání, mzda, anglicky „žert“, poštovní spořitelna. 9) prodejní stánek, německy „tedy“, dlouhý ozbrojený doprovod. 10) slavnostní hostina, iniciály zpěváka 
Kryla, MPZ Paraguaye, vajíčko vši. 11) orýti, povel vozky, iniciály fotbalisty Panenky, ruční vozík. 12) značka zubní pasty, člověk obratný v jednání, iniciály bubeníka 
Beatles, anglicky „děkan“. 13) dánský dějepisec, záložník v kopané (hovorově), anglicky „strčit“, trinitrotoluen. 14) padat sníh, latinsky „vysoký“, celní kód Rakouska. 
15) plemeno, světle fialová barva, anglicky „inkoust“, označení mouky. 16) poschodí, španělská značka automobilu, rámová pila. 17) zmenšit úsilí, český dirigent. 18) 
podnebí, vyčiněná kůže na rukavice. 19) prázdno, podniková norma, prudký útok. 20) kapitán Nautilu Julese Verna 

Nápověda: TALK, AAV, JOKE, DEAN, HOLM, ÁLTUS křížovku připravil: ing. Miroslav Hrúz



 




