
opět držíte v  rukou zpravodaj. V   zimním čísle Vás 
již tradičně seznamujeme s  akcemi, které probíhaly 
během roku. O nich se můžete dočíst uvnitř zpravodaje. 
Na začátku října se konaly komunální volby, při nichž 

jste vysokou volební účastí ( 68,13%) ukázali, že 
budoucnost Katovic Vám vůbec není lhostejná. Chci Vám 
poděkovat za projevenou důvěru, které si velice vážím. 
Tento výsledek je pro nás velmi zavazující a zároveň 
nás motivuje k další práci pro Katovice. Bylo zvoleno 
pět nových zastupitelů. Ti se nyní seznamují s  prací 
v zastupitelstvu a připravují se na plnění různých úkolů. 

Jsme přesvědčená, že atmosféra v zastupitelstvu bude 
opět stejně přátelská a tvůrčí tak, jak tomu bylo i minulé 
čtyři roky. Velice si aktivní spolupráce v zastupitelstvu 
vážím a jsem za ni vděčná.
A co nás v nejbližší době čeká?
Příprava rozpočtu. Do něj se budeme určitě snažit 

začlenit poslední část opravy WC v budově školy, a to 
v  tělocvičně, kde budou zároveň opraveny a zvětšeny 
šatny. Dále budeme pokračovat v přípravě projektu 
školky, který je teď ve fázi rozhodování, zda bude 
školka dřevostavbou, nebo zděnou budovou. 
Nadále jsme připraveni vyslechnout Vaše podněty 

a nápady, jsou pro nás inspirací a ukazují na další 
možnosti rozvoje Katovic. 
Blíží se konec roku a s  ním spojená přání do roku 

nového.
 Přeji Vám, aby se Vám podařilo alespoň v  tomto 

období na chvíli zastavit a odpočinout si v kruhu svých 
nejbližších a známých. Přeji Vám, abyste se v příštím 
roce setkávali s  rozumem, slušností a vzájemnou 
tolerancí. Ze všeho nejvíce Vám jménem svým a 
jménem úřadu přeji pevné zdraví a příjemné prožití 
adventu.
Úspěšný nový rok
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Vážení a milí spoluobčané,
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Šárka Němečková, starostka

rok se s rokem sešel a každý z nás hodnotí, co se za 
celý rok událo, co se povedlo a co ne.
Naše charita jako každý rok započala již tradičně 

Tříkrálovou sbírkou. Ochotní dárci hojně podpořili tuto 
sbírku a v Katovicích se vybralo 40 423 Kč. Tyto fi nance 
byly použity na charitní projekty v celé ČR a u nás na 
pomoc nemocným a handicapovaným spoluobčanů, na 
volnočasové aktivity pro celou rodinu i pro seniory. S 
Tříkrálovou sbírkou mám spojeno i poděkování všem 
dětem, které se každoročně přestrojí za krále a putují od 
domu k domu. Velké poděkování patří i všem ochotným 
vedoucím skupin, kteří děti doprovázeli. 
V průběhu roku jsme uspořádali dva turnaje 

Jílkova poháru (červen, září). Na jaře se uskutečnilo 
předvelikonoční setkání starých a nemocných v  KD 
Katovicích. Na podzim jsme oslavili 110. výročí narození 
patera Josefa Jílka. Tyto oslavy jsme spojili s oslavou 
100 let vzniku republiky. V  průběhu celého roku byly 
pořádány různé přednášky. 
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné a 

požehnané Vánoce, hodně zdraví a pohody v  novém 
roce a zároveň bych Vás chtěla pozvat na všechny 
akce, které bude farní charita v  průběhu roku 2019 
pořádat. Jako každý rok bude první sobotu v  lednu 
v Katovicích pořádána Tříkrálová sbírka 2019. Prosíme 
o vaši štědrost.

Vážení spoluobčané,

Alena Navrátilová, ředitelka farní charity



rozhodnutím zastupitelstva městysu Katovice jsem byl 
na následující volební období zvolen předsedou Výboru 
pro spolkovou činnost, kulturu a sport. Ten bude mít po 
následující čtyři roky 9 členů, což je o dva více, než bylo 
zvykem dříve. Domnívám se, že Katovice jsou na tom 
z  pohledu aktivit, které by měl tento výbor zastřešovat 
velmi dobře, a tak přebíráme pomyslné žezlo v situaci, kdy 

naším cílem nemůže být nic jiného než nastavenou laťku 
přinejmenším udržet tam, kde je, a určitě budeme rádi, 
kdyby se nám ve spolupráci s Vámi podařilo zrealizovat 
a dokázat udělat i něco navíc. Přeji Vám všem krásné 
Vánoce a vše nejlepší v roce 2019.

Vážení spoluobčané,

Milan Janda,
předseda Výboru pro spolkovou činnost, kulturu a sport 

Ohlédnutí za končícím rokem
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S  končícím rokem je čas se ohlédnout za stavebními 
akcemi, které byly letos realizovány. Zjara byla provedena 
výměna osvětlení asfaltové plochy na metanou ve 
sportovním areálu Podskalí. Stávající osvětlení bylo 
vybudováno v osmdesátých letech a  koncem loňského 
roku byla zjištěna závažná koroze ocelových sloupů, na 
kterých byla svítidla umístěna. Proto bylo přistoupeno 
k  výměně osvětlení za úsporná LED svítidla na 
pozinkovaných sloupech. Ve stejné době byla provedena 
obnova skladu sportovního náčiní oddílu metané a 
volejbalu a skladu dřeva, které byly umístěny v provizorní 
kolně. Členové Sokola Katovice stávající objekt rozebrali a 
na jeho místě vznikl pěkný dřevěný sklad jak na sportovní 

náčiní, tak na dřevo. Byla také dokončena oprava 
oplocení areálu, která je řešena jako pojistná událost 
v  hodnotě 70.000,- Kč. Všechny akce byly v  hodnotě 
520.000 Kč. V jarních měsících byla také po dlouhých 
třiceti letech dokončena fasáda na kuželně ve sportovním 
areálu U Lesa. Zastupitelstvo městyse zvážilo pro a proti 
a bylo rozhodnuto, že bude místo klasické omítky použit 
zateplovací systém, který zamezí tepelným ztrátám 
v budově. Aby byla fasáda ochráněna, byly na hřišti Junior 
doplněny ochranné sítě, které zamezí poškození fasády 
zejména fotbalovými míči, které neskončí v bráně. Stavbu 
za cenu 470.000 Kč provedla společnost H a T Strakonice.
Významnou proměnou prošel i náš hřbitov. V zimě byly 

pokáceny přerostlé túje, které poškozovaly přilehlé hroby. 
Celý hřbitov se tím „otevřel“ a prosvětlil. Místo nich byly 
vysázeny habry, které vytvoří dva nižší pruhy dřevin podél 

stávajících hrobů uprostřed hřbitova. Též bylo provedeno 
osázení prostranství kolem hřbitovní zdi ve směru od 
kostela a krtské silnice. Spolu se záhonem vybudovaným 
vloni, který obklopuje sochu anděla před smuteční síní, 
se zejména nový hřbitov úplně proměnil Součástí hřbitova 
je i smuteční síň, která si vyžádala opravu plechové 
krytiny střechy. Zatékalo zejména úžlabím, které odvádí 
veškerou vodu ze střechy. Bylo použito speciálních nátěrů 
a tmelů, které zamezí průniku vody ve spojích plechových 
dílů střechy. Součástí síně byla i dvě dávno dožilá sociální 
zařízení. Obě místnůstky byly opraveny, a to tak, že jedna 
může sloužit jako sklad a ve druhé bylo obnoveno sociální 
zařízení. Provoz se osvědčil, přes zimu bude sociál 
uzavřen. Akci provedla společnost H a T Strakonice za 
cenu 320.000 Kč.
Pokračovalo se i v obnově kulturního domu. V sále byla 

vyměněna čtyři velká okna za plastová a dvoje vstupní 
dveře do sálu. Byla tím završena kompletní výměna oken 
a dveří. Sníží se náklady na vytápění kulturního domu a 
nová okna přispějí i k  lepší pohodě při zde pořádaných 
akcích. Na podzim byly kompletně vyměněny opony 
jeviště. Stávající byly již několikrát opravovány a jejich stav 
byl stále horší. Výměnou se zlepšil nejen estetický vjem 
návštěvníka, ale nové opony přispěly k lepší akustice na 
jevišti, což bylo příznivě kvitováno vystupujícími umělci. 
Ve výčepu a v baru byly osazeny kuchyňské linky, které 
zde chyběly. Úpravy si vyžádaly 540.000 Kč.
Na podzim došlo k  výrazné obměně stávajících lamp 

veřejného osvětlení. Byla realizována tam, kde byly lampy 
se sodíkovými výbojkami, celkem bylo vyměněno více 
než třicet lamp. Jednalo se o svítidla zejména v ulicích 
K Hoře, Luční, Švehlova, Žižkova, část Šumavské, Říční, U 
Lesa, Na Barevně, ve Staré Cestě. Bylo použito osvětlení 
technologií LED, a to zejména tam, kde se měnila 
všechna svítidla v ulici. V ulicích, kde již byla v minulosti 
část svítidel vyměněna, byly použity stejné typy svítidel 
s  úspornější halogenidovou výbojkou. Výměnu provedla 
společnost Elektromontáže Blatná za cenu 894.000 Kč. 
Na akci byla využita dotace z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje ve výši 180.000 Kč.
V  průběhu zimy a jara jsme začali vyklízet pozemek 
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za bytovkami, který byl desítky let užíván k  chovu 
domácího zvířectva. Spolu se sousedním pozemkem 
bývalých zahrádek byl vyrovnán, byly odstraněny 
náletové a invazivní rostliny. Na ploše bývalých zahrádek 
byly vysázeny ovocné stromky, a to třešně a slivoně. 
V sousedství vzniklo malé jezírko, které bylo místními hasiči 
ve spolupráci se sbory z Krt-Hradce a Mnichova naplněno 
vodou z řeky. V současné době byl již prostor z velké části 
osázen a oset travinou. Výsadba je projektována tak, aby 
byla v  co největší míře bezúdržbová, mezi stromy jsou 
ponechávány dostatečné mezery, aby mohl být trávník 
sečen komunálním traktorem. Úpravy provádí pan Tomáš 
Turek a zatím bylo do osázení investováno 150.000 Kč. 
V  lokalitě ještě přibydou pěšiny, lavičky, počítáno je i 
s ohništěm. Součástí se stane i herní zařízení pro děti.
Největší letošní akcí byla rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace na Husově náměstí. Stavbu provedla společnost 
PRIMA Strakonice za cenu 5,95 mil. Kč bez DPH. Na akci 
byl získán grant Jihočeského kraje ve výši 1,3 mil. Kč. 
Zbytek ceny byl uhrazen z  předplaceného nájemného 
od společnosti ČEVAK. Délka nové kanalizace činí 193 
m, délka vodovodu je 228 m. Největším úskalím stavby 
byl protlak pod silnicí první třídy, který se prováděl zvlášť 
pro kanalizaci a vodovod. Během stavby byly upraveny 
vjezdy k  jednotlivým domům. V této části náměstí, kde 
byl vyměněn vodovod a kanalizace, je již možné pokročit 

k úpravám dopravně technického řešení. Pracujeme na 
návrhu, který bude dán k vyjádření občanům. 

Zřejmě nejkrásnější stavbou letošního roku je obnova 
sociálních zařízení v hlavní budově základní školy. Původní 
sociály z  počátku šedesátých let byly přibližně před 
dvaceti lety částečně modernizovány, ale jejich stav byl 
dlouhodobě neudržitelný. Již před lety byla vypracována 
projektová dokumentace, která byla upravena tak, aby 
byla zajištěna bezbariérovost, byla doplněna kabinka 
pro imobilní osoby. Součástí projektu byla i schodišťová 
plošina. Stavba byla realizována o prázdninách společností 
H a T Strakonice za cenu 2,7 mil. Kč. Na schodišťovou 
plošinu byla získána dotace od společnosti ČEZ, Oranžové 
schody, ve výši 299.000 Kč.

Domácí hospic sv. Markéty
Domácí hospic sv. Markéty nabídne od  podzimu 2018 

specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný 
člen rodiny mohl žít i  prožít závěr svého života doma 
mezi svými blízkými.  Poskytujeme komplexní odbornou, 
zdravotní, sociální, příp. psychologickou i  duchovní péči. 
Přejeme si, aby i  nevyléčitelně nemocný pacient mohl 
žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích 
osamocen   (aby mohl být obklopen především svými 
blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho 
lidská důstojnost.

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM, 
• kteří chtějí žít a dožít doma,
• kterým byla ukončena léčba vedoucí k  uzdravení
   a byla doporučena léčba paliativní,
• o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich života doma.

NABÍZÍME
• specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou
   24 denně, o víkendu i svátcích,
• kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti,
   dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.,
• zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické
 polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní
   matrace atd.),
• respekt k přání pacienta a jeho blízkých,
• doprovázení, podporu a  pomoc rodině v  období těžké

    nemoci i v čase zármutku,
• pomoc v  posledních záležitostech, jako je praktická
   pomoc při péči o zemřelého.
POMÁHÁME U VÁS DOMA
Domácí hospicovou péči poskytujeme ve Strakonicích a do 

okolí 25 km (v případě delší dojezdové vzdálenosti vás také 
můžeme přijmout, záleží na dalších okolnostech). Budeme 
za  vámi dojíždět pravidelně nebo dle potřeby  aktuálního 
stavu nemocného do domácnosti (ve dne i v noci). Skrze 
odbornou multidisciplinární péči může nemocný prožít 
závěr svého života v kruhu vás, svých blízkých.
Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale 

pečovala o něj rodina, blízcí. 
 DALŠÍ SLUŽBY NAŠEHO HOSPICE:

• terénní odlehčovací služby
• zapůjčení kompenzačních 
   pomůcek
• proškolení pečujících v péči
   o nemocného
• odborné sociální poraden-
   ství
• psychosociální pomoco po-
   zůstalým
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Každý rok mě mrzí, jak adventní doba mizí. Všichni 
víme, že se nechceme nechat pohltit komerčním 
pojetím adventu, přesto to každý rok děláme. Všichni 
víme, že Vánoce nemají být o shánění dárků, ale jako 
naprogramovaní roboti v adventním čase zaplníme 
supermarkety, kde znějí bezostyšně koledy, „jako kdyby 
se nechumelilo.“ Podvědomě se snažíme „si užít“ tu 
„atmosféru“ ještě předem. 
Čas adventní je dobou úplně jiné přípravy, kdy všichni 

křesťané očekávají svého Spasitele. Nemůžeme mu 
„pořídit“ žádný lepší dárek než vlastní čisté srdce. 
Není možné celý adventní čas uklízet, péci cukroví, 
nakupovat, chystat ozdoby… a očekávat, že bude 
Štědrý večer báječný. Bude prázdný, když naše srdce 
budou prázdná. Rozbalíme dárky – a je po všem. Konec. 
Přitom křesťanské Vánoce začínají až 25. prosince a 
trvají v radosti nad příchodem Spasitele téměř tři týdny; 
do svátku Křtu Páně. (Dříve dokonce až do Hromnic – 
svátek Uvedení Páně do chrámu – celkem 40 dní).
Proto se v adventní době nedělají plesy a zábavy, proto 

se nerozsvěcují vánoční ozdoby a vánoční stromy a 
neinstalují jesličky s Ježíškem (který se ještě nenarodil). 
Proto se v adventu nedělají vánoční besídky a nezpívají 
se koledy. Adventní doba je totiž dobou tiché přípravy 
a pozvání Spasitele, aby se narodil ne v jesličkách v 
betlémském chlívku, ale letos konečně také v našem 
srdci. V adventní době se zpívají roráty, jejichž text pláče 
nad zničeným Jeruzalémským chrámem a zkázou ve 

velké naději na obnovu a příchod Mesiáše, který přinese 
novou radost.
Chcete-li, slavte si komerční Vánoce z reklam, 

nadiktované obchodními řetězci a ideálem konzumu, 
ale radost pak nečekejte; snad jen chvilkové potěšení. 
Advent je určitě dobou předsevzetí a odříkání. Vždyť, 

jak jinak bychom mohli být darem jeden pro druhého, 
kdybychom se nebyli ochotni zříci sami sebe?! Proto 
jsou vždycky hodnotnější dárky vyrobené než koupené. 
Protože něco stojí! Stojí to naše úsilí, nebezpečí 
neúspěchu… kus našeho srdce. To udělal Ježíš, dal nám 
lidem mnohem více než celé své srdce. Dát sám sebe 
není jednoduché, vyžaduje to úsilí, ale stojí to za to. Až 
přijdeme na to, že je jedno, zda máme na Štědrý večer 
zlatem ověšený stromek, nebo jen hřebíčkem ozdobené 
jablko na stole, pak snad můžeme uvidět krásu v srdcích 
druhých lidí. Mnohem krásnější a vzácnější dárky jsou 
ty, které nejsou vidět, ale vyžadují více úsilí. Neskákat do 
řeči, naslouchat, rozdělit se, podělit se o radost, přestat 
kouřit, ustoupit… prostě chtít radost pro druhé, ne pro 
sebe. Právě to udělal Ježíšek pro nás! To prázdné místo 
u štědrovečerního stolu je pro něj. Když mu uděláme 
místo také v našich srdcích, místa v něm neubude, ale 
naopak se velmi rozšíří.
Přijď, Pane Ježíši, nejen do našich jesliček, ale i do 

našich srdcí!
Přeji vám všem široké srdce otevřené dokořán a 

dobrou adventní přípravu.

Advent nejsou Vánoce

P. Jenda Turek.

Společně pro Aničku 2018 v pátek 14. prosince 2018
Přijďte v pátek 14. prosince na benefiční akci Společně 

pro Aničku, která se koná od 16 hodin v kulturním 
domě Katovice. Adventně vás naladí muzika, pobavíte 
se s  přáteli, potěšíte se milým dárkem a přispějete na 
dobrou věc.
Benefice bude zakončena v 18 hodin zábavnou aukcí a 

v tiché aukci si budete moci vybrat některou z fotografií 
Katovic a jejich krásného okolí.
Letos se jí pokusíme přispět na nový vozík, na který je 

doplatek 29 000 Kč, a pokud se podaří získat prostředků 
více, ty budou využity na další intenzivní rehabilitační 
pobyty.

Anička Fiedlerová má velmi vzácný genetický syndrom Phelan-McDermid. Díky němu zaostává v psychomotorickém vývoji.

Křížovka v Knihovně
Pro velký zájem je opět v Kolářově knihovně připravená křížovka. Vyluštěte a odevzdejte v knihovně
do 19. 12. 2018. Poté proběhne slosování a někdo z vás si odnese domů „Vánoční dárek“.

i
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Kolářova knihovna vyhlašuje pro všechny 
malé i velké umělce výtvarnou soutěž

Hurá, Vánoce
Od 3. prosince do 19. prosince 2018 

Obrázky s vánoční tematikou odevzdejte 
v knihovně. Všechny budou vystaveny,

a 3 obrázky vylosovány
a odměněny dárečkem. 

Vážení čtenáři,
rád bych Vás informoval o činnosti ZŠ Katovice 
v dosavadním školním roce. 
V  měsíci září proběhla v  základní škole kolaudace 

nových sociálních zařízení. V souvislosti s tím o týden 
později došlo za přítomnosti zástupců zřizovatele 
a firmy ČEZ k  slavnostnímu zahájení provozu 
bezbariérové plošiny. Ta umožňuje případným 
postiženým na vozíku překonat schodiště z  přízemí 
do nově zřízené bezbariérové kabinky na úrovni 
mezipodlaží.
Začátek října byl letos ve znamení tradiční sběrové 

akce papíru a kartonu. Žáci se svými rodiči dokázali 
za jediný den dopravit do školy 3180 kg kartonu 
a 4440 kg papíru. Nezanedbatelným množstvím 
kartonu přispělo i železářství pana Paroubka, za 
což děkujeme. Nejvíce kilogramů nasbírala 5. třída, 
v  jednotlivcích měla největší množství sběru Nikola 
Švecová z 9. třídy. Škola obdržela za tento sběr částku 
více jak 13000,- Kč. Za tyto peníze budou nakoupeny 
věci a zařízení, která žákům umožní lépe trávit čas ve 
škole o přestávkách mezi vyučováním. 
Začátkem října se uskutečnila pro žáky 8. a 9. 

tříd velmi zajímavá exkurze do tzv. „Protidrogového 
vlaku.“ Ve skutečném vlaku na nádraží ve Strakonicích 
zhlédli žáci netradiční formou připravené pásmo o 
nebezpečí drog pro mladé lidi. Další říjnovou akcí bylo 
filmové představení pana Justycha o Keni, kterého 
se zúčastnili všichni žáci školy v  kulturním domě 

v Katovicích. Výtěžek za vstupné byl zaslán dětem do 
Keni na výstavbu nové školy.
Měsíc říjen byl hlavně vyvrcholením oslav 100. 

výročí založení naší republiky. V  tomto duchu se 
také nesla výzdoba celé školy. V  přízemí hlavní 
budovy byly nainstalovány zvláštní panely, na nichž 
byla zhotovena výstava zachycující nejdůležitější 
momenty v  dějinách našeho státu od vzniku až do 
současnosti. 26. října se v  přízemí uskutečnila pro 
žáky 1. a 2. stupně k  těmto událostem velmi pěkná 
přednáška paní Mileny Novotné spojená s  projekcí 
historických obrázků.
V  měsíci listopadu nelze nepřipomenout i některé 

úspěchy našich žáků v různých soutěžích. V okresním 
kole základních škol ve florbalu obsadila naše 
děvčata ze 7. a 8. třídy suverénně 1. místo a zajistila 
si tak postup do krajského kola. Nelze nepřehlédnout 
též úspěch našich žáků v  literárně výtvarné soutěži 
„Čestický brambor“. S pracemi, které byly vytvořeny 
pod vedením učitelů Roberta Kostěnce a Ireny 
Zetkové-Jánské, se na medailových pozicích umístili 
Miroslav Čapek (6. B), Nikol Regalová (6. A), Tereza 
Matašovská (6. A) a Lukáš Hradecký (7.).
Přestože do konce kalendářního roku nezbývá příliš 

času, čeká naši školu do Vánoc celá řada akcí, o 
kterých se určitě zmíníme příště. Za pár dní započne 
advent, a proto bych chtěl všem popřát krásné a 
spokojené prožití tohoto předvánočního i vánočního 
času.

Aktuálně ze základní školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ
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Pozvánka na šestý ročník charitativního koncertu
Autumn Night Katovice 2018

Pořadatelský tým spolku Rally Fans Katovice, hudební 
kapely Riverside Project a dalších dobrovolníků si vás 
dovoluje pozvat na šestý ročník charitativního koncertu 
Autumn Night Katovice 2018. Na akci, která se uskuteční 
v katovickém kulturním domě 8. prosince 2018 od 18 
hodin, zahraje i v letošním roce pět hudebních kapel 
různých žánrů. Jako první se návštěvníkům představí 
strakonická kapela Right Now, která akci rozjede 
svým pop-rockem. Číslem dvě bude pro letošek 
domácí pořadatelská kapela Riverside Project hrající 
alternativní rockovou hudbu. Třetí kapelou je oblíbená 
formace z Blatné, která si říká Funkce Šroubu. Ta zahltí 
návštěvníky hardcore punkem. Anča Band je kapela též 
z Blatné a jako čtvrtá potěší publikum stylem, který lze 
nazvat dance music. O roztančený závěr šestého ročníku 
benefiční akce se postará pravidelnými návštěvníky 
oblíbená rock and rollová formace z Českého Krumlova, 
která si říká Element.
Všechny kapely přijedou do Katovic hrát bez nároku 

na honorář a přispějí tím k navýšení výtěžku z akce, 

který letos poputuje do Mateřské školky, Základní 
škola a Praktické školy ve Strakonicích v ulici Plánkova 
430, která je zřízena pro žáky s mentálním postižením, 
souběžným postižením více vadami a PAS – poruchou 
autistického spektra.
V rámci akce proběhne již tradičně prodejní výstava 

dětských výrobků ze speciální školy a školky.
Pořadatelský sbor by chtěl poděkovat všem 

dobrovolníkům, kapelám a partnerům akce, a to 
zejména České pirátské straně, Městysu Katovice, 
Komunitní nadaci Blanicko-Otavské, dále pracovníkům 
a paní ředitelce ze strakonické speciální školy a školky. 
O předání a výši výtěžku z akce vás budeme informovat 
prostřednictvím webových stránek www.autumnnight.
cz, dále na sociálních sítích a v neposlední řadě v dalším 
vydání Katovického zpravodaje. Závěrem bychom rádi 
poděkovali všem návštěvníkům naší charitativní akce, 
protože bez nich by naše snaha neměla smysl.

Martin Mazuch, DiS., organizátor

Třeskutá komedie o pěti lidech, kteří si přes slevový 
portál zakoupili víkendový pobyt v horském hotelu, kde 
ihned po jejich příjezdu vypadne elektrický proud a 
všechny sítě s ním spojené. Dá se tohle vůbec ve zdraví 
přežít? A umíme se vlastně ještě bavit bez internetu? 
Tak by se dala ve zkratce shrnout komedie Hotel 

Blackout, kterou do Katovic přiveze Šumavský ochotnický 
spolek z  Prachatic. Pokud se chcete opravdu pobavit, 
dojmout, ale i zamyslet nad tím, co všechno ovlivňuje 
naše životy, dorazte 25. ledna 2019 do kulturního domu 
v Katovicích. 
Pořad není vhodný pro děti a mládež do 14 let.Padá vám síť? Tak si něco přejte a pojďte s námi do Blackoutu!
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Katovické kulturnění
První čtyři měsíce roku 2018 byly divadelní, 

samozřejmě jste si mohli i zatančit díky plesům, které 
pořádaly zájmové spolky /hasiči a křešťani/, ale i vínu 
při vinohraní v dubnu. Květnovým koncertem českých 
šansonů s paní Evou Dvořákovou a paní Hankou 
Žižkovou ke dni matek jsme uzavřeli sezonu dění v 
kulturním domě před prázdninami. Léto bylo opět v režii 
zájmových spolků a mohli jste navštívit nejednu akci, 
opět velmi zdařilou.
Podzimní sezonu v KD zahájil folkový koncert kapely 

HOP TROP. V říjnu jsme si i my v Katovicích připomněli 
výročí založení republiky akcemi zájmových spolků, 
včetně ocenění jejich členů bývalých i současných. S 
kapelou Shadde Yadda jsme prošli obdobím od 20. do 
40. let od jazzu po swing. Dostalo se nám i cenných rad 
do života z pera Gutha Jarkovského. V listopadu jsme se 
ocitli v nejslavnějším koncertním sále, pařížské Olympii. 
Připomněli jsme si všechny nejznámější šansoniérky a 
šansoniéry, kteří tam účinkovali, a to díky paní Evě Kriz 
a panu Milanu Dvořákovi. Za skvělý program a výkon 
zaslouženě sklidili ovace ve stoje.
Prosinec bude opět v dobrých organizačních rukou 

katovických spolků a ve znamení benefi cí.
O „rozjezd“ se postará každoroční benefi ční koncert 

zájmového spolku Rally Fans, a to v sobotu 8. prosince. 
V pátek 14. 12. naváže další benefi ce pro děti v režii 
spolků BEZ a Atletika. V neděli 16. 12. můžete navštívit 
v katovickém kostele adventní koncert a 25. 12. vás 
myslivecký spolek zve na každoroční Poslední leč. 

 Na leden připravujeme novoroční koncert a divadlo. 
Únor bude taneční a cestovatelský. První sobotu v únoru 
pořádá mateřská škola maškarní bál pro děti, další 
dvě soboty budou plesové, o to se postarají hasičský 
a křesťanský ples. Sobota 23. 2. bude cestovatelská. 
Proč? Protože 14. 2. 2019 oslaví 100. narozeniny náš 
přední cestovatel Miroslav Zikmund. Ano, pan Miroslav 
Zikmund z dvojice Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund a i 
my v Katovicích se připojíme ke gratulantům koncertem 
kapely Esqualo qvintet, která hraje argentinské tango. 
Jde o pětici mladých, úspěšných muzikantů a s nimi 
přijede skvělá zpěvačka Gabriela Vermelho. V současné 
době probíhají jednání s velvyslanectvím Argentinské 
republiky s oddělením kultury a cestovního ruchu o 
podpoře a záštitě. Takže uvidíme, co se nám podaří 
vyjednat. Ke gratulantům se připojí i naše základní škola, 
která již byla oslovena, žáci budou mít možnost nakreslit 
obrázky panu Zikmundovi na téma cestování, Hanzelky 
+ Zikmunda, jejich zážitků, nebo něco napsat. Stejně 
tak se můžete zapojit i vy, občané.. Například napsat 
blahopřání, vyjádřit, zda vás například ovlivnily knížky 
pánů Hanzelky a Zikmunda, popsat váš cestovatelský 
zážitek atd. Všechny příspěvky shromažďujeme v 
knihovně do 15. 2. Předání panu Zikmundovi je zajištěno 
přes jeho blízkého přítele, doktora Novotného ze Zlína. 
 V březnu se můžete těšit na vinohraní i divadlo. Duben 

a květen jsou zatím v jednání. Těšíme se na setkání s 
vámi při kulturních akcích.

Markéta Šimáková

Hudební festival s názvem Jen chvíli noc
V Katovicích se v pátek 21.11. 2018 konal hudební 

festival s  názvem Jen chvíli noc. Za organizací celé 
akce stál katovický rodák Zdeněk Blažek, který 
vystoupil bez nároku na honorář jak se svou kapelou 
Charlie band, tak s kapelou Bonton. Dále zde opět bez 
nároku na honorář vystoupila katovická kapela Right 
Now. Všem účinkujícím a hlavnímu organizátorovi patří 
velké poděkování.

Prodej vánočních kaprů
při vánoční atmosféře a poslechu vánočních koled

V neděli 23. 12. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice
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Vážení občané Katovic,
jak jistě víte, naše uskupení Katovice 2.0 uspělo v 
uplynulých komunálních volbách a získalo svůj historicky 
první mandát. Chtěl bych Vám tímto příspěvkem srdečně 
poděkovat za projevenou důvěru a za hlasy, které jste 
dali našim kandidátům. Je to důkaz o tom, že Katovičáci 
chtějí v zastupitelstvu slyšet i naše podněty, abychom 
společně posunuli Městys na další, modernější úroveň. 
Jsme rádi, že lidé projevili zájem o naše myšlenky 
zařadit do portfolia obce nové nástroje pro zapojení 
občanů do rozhodování. 
Jako nově zvolený zastupitel beru tento závazek vážně 

a budu se snažit o prosazení maxima z našeho programu, 
který jsme představili ve speciálním barevném vydání 
Katovického zpravodaje před volbami. Jsem si vědom 
toho, že jsem v třináctičlenném zastupitelstvu jediný a 
mám tak malou sílu ovlivnit rozhodnutí tohoto orgánu. 
I přesto jsme ale vybrali několik témat, na která se 
chceme prioritně zaměřit a o jejichž potřebě se budu 
snažit přesvědčit ostatní zastupitele. Tyto naše priority 
jsme předložili i paní starostce Němečkové při našem 
úvodním jednání 18. října.
Rádi bychom prosadili model participativního rozpočtu, 

což je nástroj, který dává občanům možnost rozhodnout 
o využití části veřejných peněz. Princip je jednoduchý. 
Na začátku si jednotlivec nebo skupina vymyslí projekt, 
jako například nákup nových hadic pro hasiče, opravu 
střechy na kostele, pořádání kulturní akce, či výsadbu 
zeleně. Obec následně posoudí veřejnou prospěšnost 
projektu, jeho udržitelnost a případně nastaví další 
podmínky. Nakonec o tomto hlasují občané a úspěšné 
projekty se začnou realizovat. Z vlastní iniciativy 
občanů tak mohou v Katovicích vyrůst dětská hřiště a 

odpočinkové zóny, mohou se pořádat sportovní turnaje. 
Skvělé, že?
Dále jsem paní starostce řekl, že bych chtěl pro 

občany bankomat, který díky našemu upravenému 
snímku hledal nejeden obyvatel. Mluvili jsme spolu i o 
zájezdech pro seniory bez šmejdů. Tato vcelku levná 
záležitost výrazně zvýší kulturní vyžití a kvalitu života 
našich starších spoluobčanů. Z těch nehmatatelných 
cílů chci ještě vyjmenovat transparentní účetnictví 
městayse, kdy si snadno každý obyvatel může 
dohledat uzavřené smlouvy a podívat se na faktury, 
které obec proplácí. Také by se nám líbil nový moderní 
web s diskuzním a anketním modulem pro snadné 
zjišťování názorů obyvatel. V neposlední řadě chceme 
prosadit pořizování záznamu z jednání zastupitelstva a 
zveřejňování materiálů pro tato jednání, nikoliv pouze 
přehled usnesení. 
Věřím, že pro naše záměry bude shoda napříč celým 

zastupitelstvem. Rád bych také ještě upozornil na 
anketu, kterou jsme zveřejnili v našem volebním 
materiálu. Vyhodnotíme ji ke konci roku. Už ji vyplnily 
desítky občanů, a pokud mezi nimi nejste, máte jednu z 
posledních možností, jak nechat svůj hlas ve výsledcích 
zaznít. Dotazník najdete na internetové adrese www.
katovice.jdem.cz, případně mě prosím kontaktujte a 
já se postarám o doručení papírové formy dotazníku. 
Příklady vyhodnocení ve formě grafů přikládám.
Závěrem mi prosím ještě dovolte, abych Vám touto 

cestou popřál šťastné a veselé vánoční svátky. Zasloužíte 
si klid a pohodu strávenou v rodinném kruhu. Doufám, 
že se ve svátečním volnu potkáme někde u svařáku a 
přátelsky si popovídáme o našem společném životě v 
Katovicích.

Co plánují Katovice 2.0

Lukáš Kolářík, Katovice 2.0

Městys Katovice získal od společnosti Ecobat pro použití v domácnostech sto kusů speciálních kartonových 

krabiček pro ukládání použitých baterií. Krabičku si můžete zdarma vyzvednout na podatelně úřadu městyse a 

v Kolářově knihovně. Použité baterie odevzdejte ve sběrném dvoře nebo v obchodech.

Krabičky na použité baterie i



Myslivecký spolek Kněží hora Katovice
Vás srdečně zve na tradiční ples

POSLEDNÍ LEČ
25. prosince 2018 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Katovicích

hraje SCÉNA  vstupné 100 Kč
bohatá zvěřinová tombola

srdečně zvou pořadatelé

vystoupí: Filipojakubský sbor,
Voraři, Práchenští trubači, Jan Řehoř, děti

25. prosince
od 16 hodin v Katovicích

v kostele sv. Filipa a Jakuba

10



Rozpis soutěže Okresní přebor LH 2018_2019
1. prosince 2018

P0025 Start VD Luby – Sokol Katovice
13:45 P0026 TJ Drahonice – HC Horažďovice

2. prosince 2018
16:30 P0027 HC Sušice – HC Strakonice B

8. prosince 2018
17:00 P0029 HC Strakonice B – TJ Drahonice
19:15 P0030 HC Horažďovice – Start VD Luby

9. prosince 2018
17:00 P0028 Sokol Katovice – HC Sušice

15. prosince 2018
17:45 P0032 HC Strakonice B – Start VD Luby

16. prosince 2018
13:45 P0031 HC Horažďovice – Sokol Katovice
16:00 P0033 HC Sušice – TJ Drahonice

22. prosince 2018
P0035 Start VD Luby – HC Sušice

10:30 P0036 HC Horažďovice – HC Strakonice B

23. prosince 2018
6:00 P0034 Sokol Katovice – TJ Drahonice

29. prosince 2018
18:00 P0037 HC Strakonice B – Sokol Katovice

30. prosince 2018
16:00 P0038 HC Sušice – HC Horažďovice
18:45 P0039 TJ Drahonice – Start VD Luby

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

Masáže a kondiční cvičení v Katovicích i

vystoupí: Filipojakubský sbor,
Voraři, Práchenští trubači, Jan Řehoř, děti
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Fotbal SK Otava Katovice 
Mladší přípravka SK Otava Katovice se opírá o pětici 

starších děvčat, ke kterým se připojují dobrými výkony i 
mladší spoluhráči a spoluhráčky. 
Mladší přípravka SK Otava Katovice sehrála 7 utkání 

okresního přeboru mladších přípravek skupiny A, kde tým 
2 utkání vyhrál a 5 prohrál. Tým se v podzimní sezóně 
sehrával po odchodu kostry týmu z minulého ročníku, 
kdy odešli 3 hráči do starší přípravky. Tým sehrál i několik 
přátelských utkání. Tým má pozitivní vývoj, takže se 
budeme těšit na výsledky v jarní části sezóny.
Střelci: Natálie Milčicová 15, Dominik Barvíř 5, Natálie 

Veselá 1 
Sestava: 
Johanka Čížková, Natálie Veselá, Adéla Barvířová, Ester 

Samcová, Natálie Milčicová, Dominik Barvíř, Přemysl 
Čížek, Adina Pojarová, Matouš Vondrášek, Daniel 
Vohryzka, Vilém Strakoš, Tomáš Krupka 
Trenéři: František Veselý, Jiří Barvíř

Podzim starší přípravky oddílu SK Otava Katovice 
proběhl podle představ klubu i samotného trenéra. 
Odehráli jsme 7 mistrovských utkání v bilanci čtyř výher 
a tří proher. Co je ale důležitější, že si všech 11 kluků 
zvětšilo lásku k fotbalu, že se pohyb stal jejich nedílnou 
součástí, že pravidelně chodili na tréninky, že každý zápas 
byl jedinečný, plný bojovnosti a odhodlání se ukázat a 
zlepšit. Do týmu se podařilo zařadit kluky, kteří přešli z 
mladší přípravky. Zdenda Řezáč vyniká zarputilostí, Milan 
Repko, i přes zdravotní problémy, chutí hrát a bojovat, 
Michal Hokr atletickým přístupem, když už to nejde 
fotbalově, uběhá to, a v neposlední řadě univerzál Honza 
Novotný, když není v bráně, útočí, nebo poctivě brání. 

Tahouny mužstva byli především kluci ročníku 2008. 
Otakar Buchta, Matěj Kabele, Matěj Kohout, Tomáš Kopp, 
Marek Šmejkal, Patrik Pojžárek a náš nejmenší, Radek 
Kubelák. V jednom zápase nám nezištně pomohl i Jakub 
Vondrášek, který ukázal, jak umí hrát a bojovat hokejista, 
což je Kubův přednostní sport. Před koncem sezóny 
nás oslabilo zranění Matěje Kabeleho, hráče, který umí 
zahrát v obraně i záloze a který vždy dokázal svoji střelou 
přidělat velké starosti soupeřovým brankářům. Přejeme 
mu brzké uzdravení a rychlý návrat do našeho týmu. 
Největší zlepšení nám ukázal Marek Šmejkal, ještě loni 
chtěl s fotbalem skončit, jsme rádi, že to nevzdal a ukázal 
svoje „nej“. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Kopp s 
počtem 19 vstřelených gólů. Věřím, že začne proměňovat 
více svých příležitostí, do kterých se umí s velkou lehkostí 
dostat. V brance jsme měli dvě velké opory, Matěje 
Kohouta a Honzu Novotného, oba podávali skvělé výkony. 
Matěj navíc předváděl z celého týmu nejzarputilejší hru, 
a ačkoli byl často v bráně, stihl dát 9 gólů. I náš tým má 
svého vůdce, je jím kapitán Buchta, opora naší obrany a 
hlavně příkladný bojovník a kamarád. Žádné mužstvo se 
neobejde bez hráčů připravených na střídačce naskočit do 
zápasu a maximálně svým spoluhráčům pomoci. Díky za 
to Patriku Pojžárkovi, Radkovi Kubelákovi, Míšovi Hokrovi, 
Zdenku Řezáčovi a Milanu Repkovi. V neposlední řadě 
patří poděkovaní rodičům, bez jejich pomoci, podpory, 
fandění a důvěry by to nešlo. Věřím, že zimní příprava s 
několika turnaji i podpora klubu nám pomůže být na jaře 
ještě lepší, že budou kluci nadále dávat přednost si jít 
zatrénovat a zahrát fotbal před sezením doma.
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Florbalový podzim
V Katovicích hrají florbal kluci i holky od předškolního 

věku do 8. třídy. Děti od 4. třídy mohou trénovat až 3x 
týdně – v pondělí a středu od 17:00 hodin a v pátek od 
16:45 hodin. Nejmenší (kluci a holky do 3. třídy) mají 
kroužek v pátek od 15:00 hodin. 
Na podzim si už někteří vyzkoušeli i ostré zápasy. 

V rámci školy to byl nejdříve smíšený tým dětí do 5. třídy, 
který poměřil síly s týmy kluků ze základních škol z celého 
okresu. Podle loňských výsledků v ČEPS Cupu základních 
škol (4. a 5. třída), kdy byl katovický tým v okresním kole 
třetí s týmem čtvrťáků, měl být tým nynějších páťáků 
ZŠ Katovice jedním z favoritů. Ne vždy se papírové 
předpoklady naplní. Celý turnaj se kluci a holky nedokázali 
dostat do tempa a málo stříleli. V podstatně se jim herně 
vydařil až poslední zápas proti vítězi celého turnaje týmu 
ZŠ F.L.Č. Strakonice. V druhé půli jsme dokázali stáhnout 
z 1:4 na 3:4 a při power-play sahali po remíze. 
Druhým školním turnajem byl turnaj Asociace školních 

sportovních klubů pro 6. a 7. třídu. V  okresním kole 
vybojovali kluci 10. místo ze 14 škol. 
Dívkám se dařilo o poznání lépe. V turnaji nepoznaly 

porážku. Ve finálové tříčlenné skupině si poradily 
s  nebezpečným týmem ZŠ Dukelská Strakonice 3:1. 
Po vzájemné remíze jejich soupeřů stačilo holkám v 
posledním zápase remizovat. Dívky v barvách ZŠ Katovice 
neponechaly nic náhodě a závěrečný zápas proměnily 
skoro v exhibici a mladý tým ZŠ Sedlice rozstřílely 7:0 
a vybojovaly si postup do krajského kola. Z prvního 
místa se radovaly - v brance Barbora Chvalová a v poli 
- Anička Křížová, Vendula Zdráhalová, Stázka Pešková, 
Verča Bláhová, Lucie Geierová, Denisa Buchtová a Terka 
Rejšková, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou týmu. 
V dívčím turnaji měl katovický florbal zastoupení ještě  v 
jednom týmu. Nováčky z  Gymnázia Strakonice dotáhly 
Barbora Novotná a Kateřina Gálisová na 5. místo z devíti 
přihlášených škol.
Největší porci zápasů si tak na podzim užily holky. 

Jejich tým je přihlášen do Jihočeské ligy starších žákyň. 
V desetičlenném týmu se nám totiž čtyři dívky dostaly již 
do tohoto věku, a tak jsme se musely posunout z mladších 
žákyň o kategorii výše. S věkovým průměrem 12,5 roku 

máme v soutěži nejmladší tým (proti nám hrají 14 a 15 letá 
děvčata, v našem týmu naopak dvě elévky). Holky mají za 
sebou již tři turnaje. Na prvním v Českých Budějovicích 
jsme se rozkoukávaly – soupeřky jsou větší, rychlejší, 
s  výbornou technikou a tvrdou střelou. Holky musely 
zapomenout na loňská vítězství a na prvním turnaji jsme 
všechna utkání prohrály. Na druhém, domácím turnaji 
ve Strakonicích, byl obraz hry lepší, ale holky byly zbrklé 
v zakončení. Vstřelily jen 5 gólů ve třech zápasech a ani 
jednou nevyhrály. Především nevyužití místy drtivého 
tlaku a hromada promarněných šancí v  zápase s  FBC 
Dukelská Strakonice je mrzela (3:4). Třetí turnaj v Kaplici 
nám na jedné straně přinesl největší výprask, ale zároveň 
i první body v soutěži. Štírky z Českých Budějovic totiž 
přivezly nejsilnější sestavu děvčat, která, vedle žákovské, 
hraje pravidelně i ligu dorosteneckou. Přestože to na 
hřišti na první pohled nevypadalo tak zle, góly střílely 
jen dívky z  jihočeské metropole a byl z  toho v  prvním 
zápase výsledek 0:9. V  odvetě jsme posílaly do hry ze 
začátku jen naši nejsilnější čtveřici hráček a v poločase 
jsme ještě držely krok (2:3). Pak nám došly síly a zápas 
skončil výsledkem 3:8. S domácí Kaplicí jsme první zápas 
prohrály smolně 5:6, ale odveta se nám již vyvedla a holky 
tak mohly slavit první letošní výhru 8:5 a celkové druhé 
místo na kaplickém turnaji.

Starší žákyně Florbal BEZ Katovice slaví druhé místo 
v turnaji v Kaplici. Foto Radek Gális.

Michal Novotný

Fotbal muži
Podzimní část sezóny se katovickým fotbalistům 

vyvedla. Muži A skončili v krajském přeboru na druhém 
místě, muži B dokonce okresní přebor vedou!
Muži A
2. místo, skóre 32:18, 29 bodů
Střelci:
11 – Uher, 7 – Požárek, 3 – Repa, 2 – Hajdušek, Miklas, 

Tušer, Kagui, 1 – Janoch, Bláha, Schánělec

Muži B
1. místo, skóre 46:23, 27 bodů
Střelci:
10 – Křivanec, 8 – Matas, 6 – Zoubek, 5 – Toman, 3 – 

Baloun, Koutský, 2 – Neužil, Michálek, Požárek, Koblic, 1 
– Schánělec, Frühauf, Hromíř
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Cyklus kořeny – XXXXI – Katovice a stabilní katastr
V  dnešním povídání o zachycení Katovic na starých 

mapách se budeme věnovat Stabilnímu katastru, který 
vznikl v první polovině 19. století a sloužil jako měřičský 
podklad pro určování pozemkové daně. Položil tak základ 
současného novodobého katastru nemovitostí. Své 
pojmenování „stabilní“ získal proto, že se mělo jednat 
o trvalý registr. Na svou dobu byl kvalitní, odvozovaly 
se z  něj pozdější katastrální mapy v  Českých zemích. 
Stabilní katastr, německy nazývaný Franziszeischer 
Kataster, františkovský katastr, obsahoval přesný soupis 
a geodetické vyměření veškeré půdy předlitavské části 
Rakouska. K  jeho pořízení došlo z důvodu stoupajících 
požadavků státu i nerovnoměrnosti ve zdanění 
dominikálu (panské půdy) a rustikálu (půdy šlechtou 
dědičně pronajímané sedlákům). Kromě vlastních map 
obsahoval soupis všech pozemků a jejich vlastníků 
a druhové a bonitní rozdělení pozemků. Přípravné 
technické a legislativní práce, které měla na starosti 
Dvorská kancelář, začaly v srpnu 1806. 
Nejprve došlo k přesnému vymezení hranic pozemků, 

poté k jejich zaměření. V Čechách tuto práci vykonávalo 
několik polních měřičských skupin v letech 1826–1830 
a pak 1837–1843. U pozemků se evidovala jejich 
velikost, poloha a čistý výnos. Triangulace prováděná 
pro stabilní katastr v letech 1821 – 1864 navazovala na 
předcházející vojenskou triangulaci prováděnou v rámci 
druhého vojenského mapování. Pro Čechy byl zvolen 
jako základní trigonometrický bod vrchol Gusterberg 
a pro Moravu Svatý Štěpán ve Vídni. Zvolené základní 
měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z  tehdejších 
dolnorakouských měr (jitro se na mapě zobrazilo jako 
jeden čtvereční palec). Základní jednotkou byla katastrální 
obec. Zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány 
jako parcely. Výsledkem katastrálního měření se staly 
Originální mapy stabilního katastru. Z katastrálních map 
pro každou katastrální obec byl vyčleněn povinný výtisk 
určený k  archivaci, tzv. císařský (povinný) otisk, jenž 
byl původně uložen ve vídeňském Centrálním archivu 
pozemkového katastru, dnes se nachází v  Ústředním 
archivu zeměměřictví a katastru. 

Z rozpracované originální mapy byly odvozeny příruční 
mapy v barevném provedení, upravené přímo pro 
praktické používání v terénu, tzv. „Indikační skici“, které 
přináší přesný doklad o dobové krajině, hospodářství 
a demografii i dalších historických a zeměpisných 

reáliích. Na těchto mapách byly vyznačeny jména 
držitelů pozemků, čísla domů, druhy pěstovaných 
rostlin, vlastnosti parcel a čísla mezníků na hranici obce. 
Porovnáním indikačních skic se skutečností byl posléze 
ověřen správný výsledek měření. Indikační skici byly 
pro každou obec a její katastrální území vyhotoveny po 
sekcích na formátech A3. Jsou neocenitelným zdrojem 
informací o historii obcí. Mapy obsahují obsáhlou 
jednotnou legendu. Například pole jsou okrová, lesy 
tmavošedé, parky a zahrady sytě zelené atd.
Podíváme-li se na Katovice, všimneme si, že oproti 

dřívějšímu mapování se značně rozrostly. Zastavěny jsou 
nejen části kolem návsi, mlýn, dnešní Podskalí a Nádražní 
ulice až k mostu, ale domy jsou už také po obou stranách 
v současné Tyršově ulici. Domy stojí i v ulici Na Pankráci a 
při výjezdu na Horažďovice. U kostela Sv. Filipa a Jakuba 
je značen hřbitov, na návsi už stojí hospoda i s rozlehlou 
hospodářskou budovou. Západně od ní, cca tam, kde je 
dnes park, se rozprostírá rybníček se stromy. Stromořadí 
najdeme i na obou stranách císařské silnice při výjezdu 
na Strakonice. Na mapě si můžeme prohlédnout rozlohu 
i tvar jednotlivých zahrad, ale také přilehlých polností. 
Zajímavé jsou i místní komunikace, jejichž trasa je již 
téměř totožná se současnými cestami. Bez zajímavosti 
není ani pojmenování oblasti Na Břehu, které se již na 
mapě objevuje. Pravý břeh je téměř neobydlen, jen 
v  Liboči (Libotsch) stojí několik usedlostí. Potok, který 
dnes nazýváme Kolčava, je na mapě ještě pojmenován 
jako Nowosedler Bach.
Dnes jsou mapy stabilního katastru částečně 

zpřístupněny na mapovém serveru Laboratoře 
geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně. Pokud by vás 
toto téma zajímalo, přikládám některé zajímavé odkazy: 
http://archivnimapy.cuzk.cz, http://oldmaps.geolab.cz.

Irena Novotná, kronikářka
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Mapa Katovic z Císařských povinných otisků map stabilního katastru 
Čech v měřítku 1:2880 (1824-1843).

Liboč na téže mapě



Provozní doby během svátků

21. 12. 7:00 – 17:00 28. 12. 7:00 – 17:00
22. 12. 7:00 – 11:00 29. 12. 7:00 – 11:00
23. 12. 7:00 – 10:00 30. 12. ZAVŘENO
24. 12. 7:00 – 11:00 31. 12. 7:00 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO 2. 1. 7:00 – 17:00
27. 12. 7:00 – 17:00

Jednota COOP Katovice 
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019
přejí Miluš, Dáša a Jarka z Jednoty

24. 12. ZAVŘENO 29. 12. 6:30 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 30. 12. 7:30 – 11 :00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
27. 12. 6:30 – 11:00 1. 1. ZAVŘENO
28. 12. 6:30 – 11:00

Koloniál Procházková Hana
Klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti po celý nový rok 2019 Vám přejí prodavačky 
Koloniálu p. Procházkové.

22. 12. 7:00 – 11:00 28. 12. 7:00 – 15:00
23. 12. ZAVŘENO 29. 12. 7:00 – 11:00
24. 12. 7:00 – 11:00 30. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. 7:00 – 11:00
26. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
27. 12. 7:00 – 15:00 2. 1. 7:00 – 17:00

Potraviny Kotrba
Přejeme všem spokojené , láskou a porozuměním naplněné 
vánoční svátky a v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

20. 12. 17:00 – 22:00 27. 12. 17:00 – 22:00
21. 12. 17:00 – 23:00 28. 12. 17:00 – 23:00
22. 12. 16:00 – 23:00 29. 12. 17:00 – 23:00
23. 12. 17:00 – 22:00 30. 12. 17:00 – 22:00
24. 12. 14:00 – 17:00 31. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
26. 12. 17:00 – 23:00

Pivnice U Hasiče
Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň a do nového 
roku přejeme hodně štěstí a zdraví. Markovi
22. 12. proběhnne tradiční turnaj v Prší

24. 12. 20:00 – 24:00 29. 12. 11:00 – 23:00
25. 12. 17:00 – 23:00 30. 12. 11:00 – 22:00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. 10:00 – 2:00
27. 12. 10:00 – 22:00 1. 1. 12:00 – 22:00
28. 12. 10:00 – 23:00

Restaurace a penzion U Vondrášků
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů 
v novém roce 2019 připojujeme poděkování za Vaši přízeň.
Kolektiv restaurace U Vondrášků

Bufet Katovice 
přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

22. 12. – 6. 1. 2019 ZAVŘENO

Ordinace dětského lékaře MUDr. B. Kolenčíkové 
Přeje všem zdraví a pohodu v roce 2019.
Během vánočních svátků ordinace pro děti a dorost zavřená.

Květiny Katovice 
přejí všem klidné a pohodové vánoční svátky a do nového 
roku pevné zdraví, lásku a štěstí.

Kemp Otavský ráj a restaurace Zvon otavského ráje 
Za celý kolektiv kempu Otavského ráje bych chtěl všem, 
kteří v létě zavítali do našeho kempu, a to jak po vodě, tak i 
po souši, poděkovat za vaši přízeň. Zároveň děkuji i svému 
kolektivu za pořádný kus odvedené práce. Rád bych popřál 
všem šťastné a pohodové Vánoce plné klidu na pohádky, 
vydařeného Silvestra a hodně zdraví, štěstí a radosti v 
nastávajícím roce 2019.
Pavel Bradáč

24.-26. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
27.-28. 12.  8:00 – 12:00 1. 1. ZAVŘENO

Lékárna U Andělů 
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového 
roku přeje kolektiv lékárny U Andělů.

Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport
Děkuje všem za spolupráci a podporu v roce 2018. Přejeme 
Vám krásné a radostné Vánoce a do nového roku hlavně 
pevné zdraví a vše dobré. Milan Janda

Kolářova knihovna Katovice
Přeje krásné svátky vánoční, ať Vám přinesou chvíle radostné. 
V novém roce lásku, svornost a všeho hojnost.
Knihovna bude v době 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 UZAVŘENA
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22. 12. 2018 – 1. 1. 2019 ZAVŘENO
Od 2.1.2019 OTEVŘENO

Ordinace obvodního lékaře MUDr. L. Hejlíkové 
přeje všem občanům šťastné vánoční svátky a pevné zdraví 
v novém roce.

Zastupuje MUDr. Procházková Horažďovice.
27.–28.12.2018 8:00 – 12:00

31.12.2018 8:00 – 10:00

24.–27. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
28. 12. 8:00 – 11:00 1. 1. ZAVŘENO

Úřad Městyse Katovice
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového 
roku přeje kolektiv lékárny U Andělů.
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100 let je dlouhá doba v životě jedince, přitom krátká z pohledu 
historie. Pojďme se spolu podívat, co předcházelo vzniku 
samostatného československého státu. Již 6. ledna 1918 čeští 
poslanci říšské rady vyhlásili ..1. tajenka…., ve které požadovali 
společnou autonomii Čechů a Slováků v rámci Rakouska - Uherska. 
Americký prezident Woodrow Wilson vyhlásil 8. ledna 1918 v 
Kongresu USA program …2.tajenka…, týkající se mezinárodního 
uspořádání světa po první světové válce. Stanovil podmínky pro 
kapitulaci, mezi nimiž bylo i uznání československé a jihoslovanské 
nezávislosti. V Paříži dne 18. října byla vydána Washingtonská 
deklarace, ve které členové exilové vlády Tomáš Garrigue Masaryk, 
Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš prohlásili nezávislost 
československého národa. Tomáš Garrigue Masaryk a Grigorij 
Žatkovič 26. října podepsali …3.tajenka…. o případném připojení 

Podkarpadské Rusi k Československu. Rakousko – uherský ministr 
zahraničí Gyula Andrássy 27. října zaslal tzv. Andrássyho nótu, ve 
které souhlasí se Čtrnácti body prezidenta Wilsona. Zveřejnění nóty 
vedlo druhý den ke vzniku Československa. Zástupci Slovenska se 
30. října Martinskou deklarací vyslovili pro společný stát. Ke vzniku 
samostatného státu přispěla i skutečnost, že náš zahraniční odboj 
disponoval vojenskými legionářskými oddíly, které bojovaly na ruské, 
francouzské a italské frontě. Do řad legií vstoupili a bojů se zúčastnili 
i katovičtí občané. V Rusku bojovali Ferdinand Kuncl, František Janda, 
Josef Panýrek a Václav Novotný. Ve Francii Josef Cimburek, Josef 
Opava, Eduard Lhoták ( čp. 80 ) a Eduard Podskalský. V Itálii Josef 
Kříště, Jan Medlín a Eduard Lhoták ( čp. 274 ). Katovice a její tehdejší 
stateční občané tím pomohli přispět ke vzniku našeho státu.

100leté výročí vzniku republiky
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Vodorovně: A) rostlina kana, velké statky, anglicky“ lis“, a basta. B) obtékání, vzbouřenec, mužské jméno ( 21. března ), přenosné umyvadlo. 
C) …….1. tajenka…… D) čárové kódy, bojový plyn, bývalý poslanec za ČSSD, kanadský zpěvák. E) v které době, močálovitá krajina, 
dvojsytný alkohol, velký bílý mořský pták, město v Indii. F) podnik v Trutnově, citoslovce chytnutí, iniciály herce Skamene, SPZ Sokolov, zkratka 
Avtomobilnoje Moskovskoje Obšestvo ( předchůdce automobilky ZIL ), africká antilopa. G) vyčistit vodou, severské mužské jméno, lenochod 
tříprstý, filmový mimozemšťan, značka diskontní prodejny textilu, dravý pták. H) ……. 3. tajenka …… I) anglicky „ jeden“, rusky „lístek“, 
chem. značka Nobelia, stavební firma v Červeném Kostelci, obec ve Francii. J) SPZ Rakovník, slovensky „měna“, japonská lovkyně perel, 
zkratka moravskoslezské ligy, perlivá voda, značka kiloampéru. K) obránce ve fotbale, zkratka pohraniční stráž, mezinárodní kód Gibraltaru, 
slovenské přirovnání, SPZ Hradec Králové, zkratka Advanced Photo Systém. L) označení elektro nářadí na baterii, Chateaubrianova novela, 
slovensky „osel“, usazená nečistota. M) SPZ Rokycany, ……2. tajenka…….., španělsky „ zlato“. N) mravokárce, jméno Chaplinovy manželky, 
jméno lvice, popruh. O) zvuk střelby, ohrazení zahrady, město v Nigerii, prodloužená boční zeď.

Svisle: 1) dotknutí. 2) ceremoniál, slovensky „kufr“. 3) tmavá místa za osvětlenými tělesy, pučálkovic žirafa, plochá čepice. 4) polévkové 
knedlíčky, oční skla, postava ze seriálu Arabela. 5) syntetické vlákno, tatarský náčelník, vyučovat. 6) část tlapy šelem, pohádková orientální 
postava, část bochníku. 7) rozkazovat, vlk z knihy džunglí, horní stěna. 8) ohrazený les, brazilský fotbalista, nižší turecký úředník, khmerský 
prezident ( 1972-1975). 9) penzion v Luhačovicích, výběr nových hráčů v NHL, italské město. 10) zkratka „ Young Ladies of Tomorrow“, 
egyptská bohyně, dětsky naplácat na zadek. 11) udice na ryby, osada u Radomyšle, tuk. 12) slovní pomoc, vodní rostlina, dřívější český atlet 
( koulař ). 13) firemní značka stomatologického pracoviště ve Zlíně, ostrý přízvuk, povrchový důl, číslovka ( 2 x 4 ). 14) odbor, bájný ušatý král, 
odhadovat. 15) výplň oken, architektonický sloh, samice krocana. 16) kmínové likéry, idylka, český zpěvák. 17) jméno zpěvačky Rolins, část 
Prahy 3, přístroj. 18) knižně ovanutí ( množ. číslo), dusíkaté hnojivo, část básně. 19) hanlivě „člověk závislý na finanční podpoře od státu“, 
zastarale „chování“. 20) cyklistická disciplína.
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Tajenka z minulého čísla: ... Kolářovy knihovny, veřejný zájem občanů, uzavírá smlouvy....
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