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Sobota patřila nejen 
dětem, ale i dospělým

Cykloden Katovice 2019



Skončilo nejteplejší léto za posledních 
250 let, my zažili koupání v řece 
dosahující teploty moře a já doufám, 
že většina z vás načerpala dostatek 
energie na výletech a dovolených. 

A co se zatím dělo u nás, v Katovicích? 
Intenzivní práce probíhaly na úpravě 
prostranství za bytovkami, kde bylo na 
konci srpna instalováno nové dětské 
hřiště. Konečných úprav se dočkalo i 
prostranství kolem ohniště. Věřím, že 
prostor, který tak na levém břehu Otavy 
chyběl, ožije a bude sloužit k odpočinku 
pro všechny věkové kategorie. 

Opravy a úpravy probíhaly i v kulturním 
domě. V celém sále, přísálí a ve vstupním 
vestibulu jsme natřeli stropy, vybílili a 
vyměnili všechna svítidla. Byly vyměněny 
karmy, které již dožily, a brigádnice 
natřely i veškeré pobití v sále. Nová je i 

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych začala slovy – tak, a je to za námi!

opona nad vstupem do sálu. Myslím, že 
nyní je sál opravdu důstojným místem 
na pořádání kulturních akcí. A těch je pro 
vás na podzim připraveno opravdu velké 
množství. 

Na jaře jsme získali dotaci na opravu 
sportovních povrchů v areálu Na 
Podskalí. Hřiště na volejbal, nohejbal, 
tenis, malou kopanou a steetball je 
připraveno k užívání. Metanáři se dočkají 
co nejdříve nového povrchu, neboť starý 
už dosloužil. Při té příležitosti jsme opět 
s našimi brigádníky natřeli všechny 
budovy na celém hřišti. V současné době 
připravujeme návštěvní řád tak, abychom 
mohli zajistit co nejlepší využití areálu, 
ale zároveň i pořádek na nových plochách. 
Hřiště U Lesa má nové střídačky a nový 
vrt na vodu. U hřbitova jste si určitě všimli 
opraveného skladu, na jehož opravu jsme 
také získali dotaci. Připravuje se projekt 

na novou školku. 

Jak vidíte, práce u nás v Katovicích 
nekončí, je stále co vylepšovat, 
modernizovat a budovat. Náměty a 
inspirace od vás přicházejí a my jsme za 
ně velice vděční. 
Přejeme vám všem příjemný, teplý a 
barevný podzim. Užijte si ho, pokud 
možno, v plném zdraví.
Šárka Němečková, starostka

NOVÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA KNIHOVNY
Kolářova knihovna Katovice

PO : 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
ÚT : ZAVŘENO
ST : 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ČT : 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
PÁ : 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
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Koncem léta v Katovicích probíhal 
již 5. ročník „Katovického 
Otesánka“. K této kulturní akci se 
připojila i Kolářova knihovna nejen 
s výprodejem vyřazených knih, ale i s 
výrobou dřevěných hmyzích domečků.

Hlavními architekty se staly šikovné děti 
s laskavou pomocí rodičů i prarodičů. 
Děti vyplňovaly dřevěné konstrukce 
různými druhy přírodního materiálu. 
Vzniklo 16 originálních domečků, které 
představují nejen okrasný prvek, ale 
navíc jsou praktické a užitečné v každé 
zahrádce.

A komu jsou hmyzí domečky - hotely 
určeny? Nejčastějšími obyvateli bývají 
například včely samotářky, čmeláci, 
některé vosy, motýli, pestřenky, 
zlatoočky, škvoři či slunéčka sedmitečná. 
Čím více jich na svou zahradu přilákáme, 
tím více užitku z nich budeme mít.

Dřevěné konstrukce vyrobil pan M. Benda 

Hmyzí domečky nejen pro zatoulané včeličky
z Katovic, tímto mu děkujeme
Pokud jste se nestihli zúčastnit této akce, 
nezoufejte, příští rok se uskuteční znovu.
Alexandra Vačkářová
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Ty přišly s rodiči, prarodiči, ale 
dorazili i další návštěvníci.

Tyto prostory byly upravovány téměř rok a 
půl. Nové jezírko, spousta zeleně, lavičky, 
ohniště. Tak to vše zde bylo vybudováno 
do letošního června. A v srpnu se dočkaly 
i děti. Slíbené hřiště jim právě v sobotu 
bylo předáno v plné kráse. Děti dostaly 
sladkosti, měly své hřiště, skákací hrad, 
a tak, aby se nenudili dospělí, byly i pro 
ně připraveny zajímavé hry. Soutěž o 
Katovického hryzáka, slalom ovocným 
sadem, běh na lyžích kolem Bajkalu….To 
byly některé ze soutěží, které zpestřily 
odpoledne dospělým. Výborně upečené 
prase provonělo celé odpoledne. Hrála 
skvělá hudba. Krásné počasí umocnilo 
atmosféru sobotního odpoledne, kdy paní 
starostka zasadila poslední strom určený 
do těchto prostor. Sešlo se nás mnoho a 
my věříme, že se většina bavila. A tak to 
má být. Jsme moc rádi, že jsme mohli být 
při tom.

Na závěr patří poděkování sponzorům 
sobotního odpoledne, a to JZD Novosedly, 
Jednotě Volyně a Pile Kadlec. Poděkování 
patří ale také vám všem, kteří jste se přišli 
podívat a bavili se.
Za městys starostka a místostarosta

Sobota patřila nejen dětem, ale i dospělým
Počasí přálo, a tak se v sobotu 21. 9. 2019 v prostorách za 
bytovkami sešlo téměř osmdesát dětí.



Necelých 50 dětí nejenom z Katovic, 
ale i ze Strakonic a dalšího okolí si 
užilo dopoledne plné cyklistického 
sportu a zábavné formy vzdělávání 
začátkem srpna v areálu Na Podskalí v 
Katovicích.

Tým pořadatelů spolku Rally Fans Katovice 
za podpory komunitní nadace Blanicko-
Otavské, městyse Katovice a dalších 
dobrovolníků připravil pro malé závodníky 
jízdu na čas, jízdu zručnosti, stanoviště s 
testy ze zdravovědy, dopravních předpisů 
a další doplňkové sportovní stanoviště. 

Strakoničtí hasiči jednotky JPO3 pak 
přijeli ukázat techniku, a dokonce přidali 
i ukázku zásahu při požáru. Závodníci 
byli rozdělení do 4 věkových kategorií. 
Zúčastnit se mohli i ti nejmenší na 
takzvaných odstrkovadlech. Zlaté medaile 
v jednotlivých kategoriích, od nejmladší 

po nejstarší, si ze závodu odnesli Matyáš 
Hakr, Robin Polena, Petr Neubauer a Viktor 
Nováček. Absolutním vítězem, který zvládl 
nejrychleji jízdu na čas a bezchybně prošel 
všemi vzdělávacími i dovednostními 
stanovišti, se stal Petr Neubauer z Katovic. 
Ve vložené výtvarně-cyklistické soutěži se 
losovaly tři hlavní ceny. Cyklo vybavení, 
dětská koloběžka a nové celoodpružené 
kolo. O losování výherců požádal pořadatel 
akce místostarostu městyse Jindřicha 
Zdráhala. Ten ve své řeči poděkoval všem, 
kteří se na realizaci 11. ročníku již tradiční 
akce podíleli. Největší štěstí při losování 
se usmálo na Sofi i Kiliánovou, Viktora 
Nováčka a Richarda Polenu. Pořadatelský 
sbor spolku Rally Fans Katovice děkuje 
všem dobrovolníkům i partnerům akce, 
kteří se podíleli již na jedenácti ročnících 
této oblíbené dětské soutěže. 
Za organizační tým Martin Mazuch, DiS.
FOTO: Pavel Kotál 

I když Katovice nejsou žádným 
velkoměstem, jedním problémem se 
velkoměstu začínáme podobat.

Je to parkování vozidel v ulicích. Jste 
vlastníkem auta a parkujete ho na ulici? 
Pokud není kde jinde zaparkovat, buďme 
k sobě alespoň ohleduplní. Parkujme 
tak, aby se ten, kdo potřebuje zajet do 
vjezdu, do něj také bez problémů zajel. 
Nepřekážejme s autem tam, kde je vozovka 
úzká. Možná, že kousek dál za rohem je 
místa k parkování dost, jen to chce dojít 
kousek pěšky. Nestálo by to za tu námahu?
Úplně nejlepší je si zaparkovat auto na 
svém pozemku. Otevřít vrata a zajet na 
dvůr nebo do garáže. Možná by se tam 
vešlo víc než jedno vozidlo. Řešení je 
jednoduché. Před vraty vystoupit, otevřít je 
a zaparkovat na svém. To by nám ubylo aut 
v ulicích. Jindřich Zdráhal

Cykloden Katovice 2019Co s nimi, když 
nám překáží?
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Anička Fiedlerová se konečně dočkala 
nového vozíku, ve kterém v září 
nastoupila do Základní školy speciální 
ve Strakonicích. 

A to i díky výnosu naší loňské benefi ce 
„Společně pro Aničku“, za který opět všem 
štědrým dárcům děkujeme. Přispěli jsme 
tak společně  na pořízení speciálního 
vozíku, který stojí přes 90 000 Kč, i na 
březnový Neurorehabilitační program 
TheraSuit v Centru Hájek. 
Za pořadatele benefi ce Lenka Zamrzlová a 
Michal Novotný

Společný úkol 
splněn
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7. ročník charitativního hudebního projektu Autumn Night Katovice 2019 se uskuteční 16. listopadu od 18 hodin 
v katovickém kulturním domě.
Pořadatelská crew spolku Rally Fans Katovice, kapely Riverside Projekt a dalších dobrovolníků opět připravila lin-up pěti 
kapel. Jako první vystoupí unikátní akustická sestava z Plzně, která si říká Crimson Fields. Tato zajímavá kapela hraje celou 
škálu známých i neznámých songů v originálním provedení. Druhou vystupující skupinou budou katovičtí Riverside Project, 
kteří o sobě říkají, že hrají převážně alternative-rock. Jako třetí se diváky pokusí roztančit sympatická klatovská formace 
Třískáč, jejíž hlavním hudebním tématem je funky-ska-pop. Čtvrtou kapelu ocení hlavně milovníci punku. Do katovického 
kulturního domu se totiž opět vrátí strakonická Cela pro Klárku v čele s Ivanem Křešničkou. Celý večer pak uzavře 
českobudějovická parta, která si říká PRC – Punk rock covers. Sám její název pak napovídá, co zahraje. 

Výtěžek z letošní Autumn Night Katovice 2019 bude věnován do terénního hospice sv. Markéty, který je poměrně nově 
zřízen v areálu strakonické nemocnice. Domácí hospic sv. Markéty nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce 
nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytuje komplexní odbornou, zdravotní, 
sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přeje 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.

V rámci koncertu proběhne i prodejní výstava výrobků převážně s vánoční tematikou. Chtěli bychom poděkovat všem 
partnerům, kteří naši akci podpoří a pomohou tím zvýšit celkový výtěžek akce. Letos jimi jsou městys Katovice, Česká pirátská 
strana, Měšťanský pivovar Dudák a Komunitní nadace Blanicko Otavská. Srdečně zveme všechny občany Katovic i okolí – 
přijďte již po sedmé podpořit dobrou věc. Za pořadatelský tým Martin Mazuch, DiS.

AUTUMN NIGHT KATOVICE 2019
Pozvánka na koncert

Foto: kytara (autor Pavel Kotál)



Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
– přípravce a mladších hasičích. 
V kategorii přípravek soutěžilo 6 
družstev.

Vítězem se stalo družstvo SDH Cehnice 
A, druhé místo obsadil SDH Střelské 
Hoštice A a třetí místo SDH Leskovice. 
Další pořadí: 4. SDH Cehnice B, 5. SDH 
Katovice, 6. SDH Střelské Hoštice B. Naše 
začínající přípravka obsadila 5. místo, ale 
nezklamala. Rozdíl v časech byl minimální. 
Každá soutěž je jiná.  Stejnému družstvu 
se podařilo dne 31. 8. 2019 zvítězit na 
obdobné soutěži v Česticích. V kategorii 
mladších soutěžilo také 6 družstev. Zde 
se vítězem stalo družstvo SDH Střelské 
Hoštice A, druhé místo obsadil SDH 
Vodňany a třetí naše družstvo SDH 
Katovice A. Další pořadí: 4.SDH Leskovice, 
5. SDH Střelské Hoštice a 6. SDH Katovice 
B. SDH Katovice děkuje Jitce Markytánové, 
Kateřině Šteflíčkové, Romaně Markové, 
Kristýně Jiříkové za přípravu soutěžních 

družstev a strojníkům soutěžících družstev 
Lukáši Švehlovi a Petrovi Šteflíčkovi. Celá 
soutěž, kterou moderoval Pavlovič V., 
se vydařila. Soutěžící družstva si kromě 
hezkých zážitků odvezla i sladké odměny 
(dorty), vítězové medaile a poháry, ke 
krácení volného času využívali účastníci 

skákací hrad. Soutěž podpořila Komunitní 
nadace Blanicko-Otavská, městys Katovice, 
firma Milan Hlava, o stravu pro soutěžící 
se starala Jaroslava Marková. SDH 
děkuje všem, kteří se na pořádání soutěže 
podíleli. SDH Katovice

Soutěž o pohár starostky městyse Katovice

Sbor dobrovolných hasičů Katovice

Dne 14. 9. 2019 uspořádal sbor dobrovolných hasičů třetí ročník soutěže o pohár 
starostky městyse Katovice. Soutěž se uskutečnila v areálu za hasičskou zbrojnicí.
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Gastonův memoriál

Memoriál se plaval od střekovského 
zdymadla v Ústí bad Labem a cíl byl 
v Děčíně pod děčínským zámkem u 
soutoku s Ploučnicí, trať měřila 25 
kilometrů.

V závodě, kterého se zúčastnilo 66 plavců 
(bez ploutví, s ploutvemi), obsadil 48. 
místo v čase 4:40:32 hodiny. Počasí 
plavcům přálo, doplavalo všech 66 
startujících, nevýhodou bylo jen to, že řeka 
Labe byla v době závodu téměř na minimu. 
To si mohli startující ověřit v Děčíně u 
tzv. Hladového kamene, který je viditelný 
pouze v době abnormálního sucha. Závod 
je věnován památce tuleně Gastona, 
který se do vod Labe dostal zaplavením 
zoologické zahrady v době povodní 

v srpnu 2002. Uplaval cestu z Prahy až 
do Drážďan, kde byl naprosto vyčerpaný 
odchycen. Následkem vyčerpanosti a 

pobytu v kontaminované vodě uhynul.  
SDH Katovice

V sobotu dne 24. srpna reprezentoval člen našeho sboru Jiří Zahradník městys Katovice 
na 11. ročníku Gastonova memoriálu, nejdelším plaveckém závodu pořádaném v Česku. 



Před pár týdny mi jeden zdejší 
občan hned po ránu rozhořčeně 
telefonoval. 

Rozzlobilo ho, že se ráno pravidelně 
objevuje před jeho vraty hromádka 
psích exkrementů. Jakou to prý máme 
vyhlášku o pohybu psů v obci, když se 
tohle stává. Ani se mu nedivím. 
Pes si neporučí, kde si uleví. Ale na 
druhém konci vodítka je člověk, páníček, 
který dobře ví, oč v této situaci běží. 
Drtivá většina majitelů psů si dnes 
uvědomuje, že psí exkrement patří do 
odpadkového koše. Díky za zodpovědný 
přístup. Některým to asi pořád 
nedochází. Buďme k sobě ohleduplní. 
Pokud tomu tak bude, nebudeme se 
muset ohánět žádnou vyhláškou. 
Jindřich Zdráhal
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Ranní telefonátNa Strakonicku je projekt 
MAP II v plném proudu.

Projekt MAP II ORP Strakonice, 
který realizuje Místní akční skupina 
Strakonicko, z. s., je zaměřen 
na podporu vzdělávání na území 
Strakonicka.

Realizační tým projektu zorganizoval 
pro školní rok 2018/2019 zajímavé 
aktivity implementace. Mateřské školy 
navštívila paní zubařka Hálková s 
besedou, jak pečovat o své zoubky a jak 
vypadá první návštěva u zubaře. Děti si 
v mateřských školách mohly vyzkoušet 
tradice a zvyky, které jsou spjaty s 
Vánocemi, Masopustem a Velikonocemi 
prostřednictvím interaktivních ukázek 
od Mgr. Ireny Novotné. Ke zvýšení 
čtenářské gramotnosti v regionu došlo 
i tím, že se ve třech obcích, a to ve 
Volyni, Katovicích a Cehnicích konala tři 
divadelní představení Víti Marčíka, jehož 
hra Sněhurka a sedm trpaslíků oslovila 
nejen děti z mateřských a základních 
škol, ale také pedagogy a realizační 
tým projektu MAP II. Pro podpoření 
zájmu dětí o polytechnické vzdělávání 
navštívil vybrané základní školy na 
území Strakonicka EDUbus. Jedná se 
o mobilní polytechnickou laboratoř, ve 
které si žáci mohli vyzkoušet propojení 
moderní technologie a fyzikálních zákonů. 
Pro pedagogy se realizovalo mnoho 
vzdělávacích kurzů, které měly různorodé 
zaměření.  

S velkým nadšením byl připravován 
environmentální vzdělávací program pro 
školní rok 2019/2020, který se jmenuje 
Planeta – můj domov a bude nabízet 
rozmanité aktivity jak pro mateřské 
školy, základní školy, rodiče, pedagogy, 
tak i pro veřejnost. Pro mateřské školy 
je připraveno divadelní představení o 

Aneb co je za námi a co náš čeká v dalším 
školním roce

tom, jak paní Igelitová a paní Bezobalová 
nakupují suroviny a následně z nich 
pečou bábovku. Cílem divadelního 
představení je rozpoutat diskuzi o tom, 
kolik obalů vzniká z jednoho nákupu, co 
se s nimi děje a co nešetrné zacházení 
s obaly způsobuje zvířatům, přírodě a 
vodě. Do této diskuze se paní Bezobalová 
snaží vtáhnout i malé diváky a věří, 
že vše dobře dopadne. Toto divadelní 
představení vzniklo ve spolupráci s 
novým bezobalových obchodem Bezinka 
ve Strakonicích. 

Realizační tým projektu chystá mnoho 
dalších aktivit na podporu zvýšení 
povědomí o plýtvání jídlem, nadměrné 
spotřebě, bezobalovém nakupování 
a mnoho dalších témat, která jsou v 
dnešní době palčivá a aktuální. Projekt je 
spolufi nancován Evropskou unií. 

Na obrázku je ukázka plakátu k 
environmentálnímu vzdělávacímu 
programu pod názvem Planeta – můj 
domov pro školní rok 2019/2020, který 
nakreslil člen pracovní skupiny Mgr. 
Robert Kostěnec ze ZŠ MŠ Katovice.
MAS Strakonicko, z. s.
Realizátor projektu MAP II

V minulých letech byla na úřadu 
městyse sbírána víčka z PET lahví. 
Odtud byla dodávána k dalšímu 
zpracování a výtěžek z jejich prodeje 
zpracovateli pomáhal malé Terezce 
s vážným onemocněním srdce. Bohužel 
zpracovatel již odmítá víčka přebírat. 
Z tohoto důvodu již víčka na úřad 
nenoste. Děkujeme za pochopení.

Ukončení sběru 
víček

STOP
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Cyklus Kořeny XLIV.
Josefinský a Tereziánsko-josefský katastr
Minulý díl Kořenů pojednával o 
Tereziánském katastru, který se 
brzy po svém vzniku začal jevit jako 
nedostatečný.

Dne 20. dubna 1785 vydal syn Marie 
Terezie císař Josef II. patent o reformě 
daně pozemkové a vyměření půdy. 
Stanovil, že se všechny úrodné pozemky 
dominikální i rustikální uvnitř obce 
zaměří a určí jejich výměry a hrubý 
výnos podle úrodnosti. Nařídil, aby každý 
držitel půdy přispíval podle výtěžku 
ze svých pozemků na krytí státních 
vydání. Držitelé měli přiznat počet 
svých pozemků a výtěžek z nich, jejich 
přiznání se měla kontrolovat. Nepřiznaný 
pozemek měl propadnout a měl jej dostat 
ten, kdo učinil oznámení u komise, nebo 
se prodal tomu, kdo nabídl nejvíc. 

Jednalo se o první katastr založený 
na přímém měření skutečného stavu 
v terénu. Další novinkou bylo, že to byl 
první pozemkový katastr, kdy základní 
jednotku pro odhad výnosu tvořil 
pozemek (jeho výměra byla v terénu 
skutečně změřena). Ten nahradil do 
té doby základní daňovou jednotku – 
usedlost. Jako první ze soupisů majetku 
zahrnoval jak dominikální, tak rustikální 
pozemky, tedy při vyměřování nedělal 
rozdíl mezi panskou a poddanskou 
půdou.

Důležité bylo vyměřování, které se 
podařilo dokončit v krátkém čase. 
Katastr byl vyhotoven pro jednotlivé 
berní obce. Nejprve došlo k určení hranic 
těchto katastrálních obcí, plocha každé 
obce se rozdělila na tzv. pozemkové tratě 
a hony (menší celky ohraničené cestami, 
potoky atd.). Pozemky, označené tzv. 
topografickým číslem, se zařazovaly do 
čtyř druhů: role, louky, vinice a lesy. 
Z nich se následně vypočítával hrubý 
výnos. Do měření nebyly zahrnuty 
zemědělsky neobhospodařované plochy: 
neúrodná půda, vodní plochy, cesty, 
silnice atd.

Menší pozemky pravidelného tvaru 
měřili sedláci řetězem nebo provazem 
pod vedením vrchnosti nebo podle 
instrukcí inženýra. Tyto pozemky se 
nezobrazovaly, avšak jejich rozměry 
se zapsaly do tzv. fase. Rozlohu 
rozsáhlejších a nepravidelných pozemků 
(např. větší pozemky ve svahu či lesy) 
zaměřil přísežný inženýr většinou 
měřickým stolem a zobrazil je. Důležité 
je také to, že byly sepsány domy a 
označeny domovním číslem, i když se 
nezaměřovaly.
Měření bylo dobře zorganizováno, 
výsledky se zapisovaly do připravených 
tiskopisů. Po skončení zaměření 
uzavřel vrchnostenský úředník přiznání 
a vypočetl roční výtěžek. Uzavřené 
přiznání podepsali úředníci, znalci 
a rychtář a po porovnání se svými 
zápisy i vrchnost. Přiznání se uložilo u 
rychtáře, kde do něho mohl každý volně 
nahlédnout. Měření probíhalo rychle a 
bylo dokončeno během čtyř let, takže už 
1. listopadu 1789 vstoupilo v platnost 
výsledné zpracování známé jako 
josefinský katastr. Nedokonalé měření 
bez geometrických základů však nebylo 
spolehlivé, takže se roku 1792 z náčrtů 
nepodařilo sestavit souvislou mapu celé 
říše. Dokonce z jednotlivých polních tratí 
nebylo mnohdy možno sestavit ani mapu 
dané obce.

Měření pro josefinský katastr proběhlo 
i v Katovicích. V Katastrální knize 
katovické jsou pozemky zapsány podle 
honů, ne podle jednotlivých usedlostí. Na 
plánu Katovic (tehdy psaných Kattowitz) 
jsou domy zobrazeny s popisným číslem, 
přičemž jedničku získala katovická fara. 
Dále se číslovalo ve směru k dnešnímu 
Husovu náměstí a dále ulicí k řece a 
odsud na jižní a západní část náměstí. 
Popisná čísla tak na sebe navazovala 
vždy jen na dvou stranách náměstí. 
Proto nejstarší usedlosti nezískaly vždy 
nejmenší číslo. V obci byla celková 
výměra polí cca 600 ha, luk cca 210 
ha a lesů cca 8 ha. V knize je uveden i 

výnos jednotlivých plodin (pšenice, žito, 
ječmen, obec, seno, otava).

Proti novému josefinskému katastru 
protestovala především šlechta. Když 
Josef II. 20. února 1790 náhle zemřel, 
byl jeho nástupce Leopold II. přinucen 
1. dubna 1791 katastr odvolat. Po jeho 
zrušení začal opět platit tereziánský, 
ale jen po krátkou dobu. Protože během 
vyměřování josefinského katastru 
bylo zapsáno 60 % půdy, která se v 
předchozích katastrech vůbec neobjevila, 
byl už roku 1792 vyhlášen kompromisní 
katastr nazývaný tereziánsko-josefský. 
Dominikální půda byla oceněna níže než 
rustikální, šlechta tak byla zvýhodněna. 
Tento katastr platil až do roku 1860, kdy 
byl vyhlášen stabilní katastr. Katastr 
tereziánsko-josefínský se stal podkladem 
pro vznik zemských desk, zakládaných 
nebo upravovaných podle patentů z roku 
1794 o deskách zemských, a pro daňové 
předpisy až do roku 1860, kdy vstoupil 
v platnost stabilní katastr.
Josefinský katastr nebyl dosud souhrnně 
vydán, je uložen ve Státním ústředním 
archívu v Praze (pro Čechy) a v 
Moravském zemském archívu v Brně 
(pro Moravu a Slezsko).
Irena Novotná, kronikářka

Na základě dekretu Josefa II. z roku 1785 
došlo ke vzniku josefinského katastru.
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Malé ohlédnutí za letním kurzem 
výtvarných textilních technik
Stalo se již hezkou tradicí, že během 
letních prázdnin pořádá spolek BEZ 
Katovice tematicky zaměřený kurz. V roce 
2017 to byl animátorský kurz, kdy si děti 
vyzkoušely, jak vzniká animovaný film a 
jakou práci dá připravit. V roce 2018 to byl 
fotografický kurz pro dospělé a mládež, 
zaměřený na fotografování v nejrůznějším 
prostředí i denní době. A během letošního 
léta zorganizoval spolek BEZ Katovice 
Kurz výtvarných textilních technik. Akce 
byla podpořena v rámci Pootavského léta 
ze společného grantu Komunitní nadace 
Blanicko – otavské a městyse Katovice. 
Vzhledem k individuálnímu přístupu 
lektorky k jednotlivým účastníkům byly 
lekce kapacitně omezeny a bylo zapotřebí 
nahlásit se předem. Nabídky kurzu mohli 
zájemci nalézt na plakátech na katovických 
vývěsních tabulích, letáček byl umístěn 
i na internetových stránkách obce a 
facebookových stránkách spolku BEZ.
Kurz zahrnoval celkem tři lekce, bylo možno 
nahlásit se na celý kurz či jen na určitou 
konkrétní lekci. Zázemí poskytla katovická 
fara. Díky hezkému počasí se všechna tři 
setkání uskutečnila na farní zahradě, pod 

korunami stromů, v příjemném prostředí 
blízko přírodě. Celý kurz vedla textilní 
výtvarnice Kateřina Červená z Horažďovic. 
V úvodní lekci věnované voskové batice 
seznámila lektorka přítomné s postupy 
při práci s teplým a studeným voskem při 
batikování. Výsledkem několikahodinového 
kurzu byly batikované tašky s originálními 
vzory a barevností.
Druhá lekce se zaměřila na tradiční, 
ale dnes již pozapomenutou vyšívací 
techniku – tzv. uzlíčkovou výšivku. Tímto 
typem výšivky zdobily v minulosti ženy 
na Prácheňsku své bílé měkké krojové 
čepečky. Výšivka je časově poměrně 
náročná. Na textilní podklad se postupně 
v malých rozestupech vyšívají drobné 
uzlíčky. Část, která zůstane nevyšita, tvoří 
vlastní ornament. Někdy se navíc tento 
vzor podkládá, aby získal na plastičnosti. 
Lektorka ukázala kromě vlastní techniky též 
využití této tradiční výšivky i na současném 
oděvu. Přítomné ženy a dívky si zkusily 
vyšít náramek či brož.
Poslední lekce byla věnována malování 
drobných obrázků na hedvábí napnutém 
na rámečku. Účastnice si pod odborným 

vedením lektorky vyzkoušely práci 
s konturou, míchání barevných odstínů, 
vlastní malbu na hedvábí či absorbování 
barev z tkaniny pomocí soli. 
Všechna setkání proběhla v přátelské tvůrčí 
atmosféře a nám nezbývá než poděkovat 
lektorce Kateřině Červené za odborné 
vedení a Komunitní nadaci Blanicko 
– Otavské ve spolupráci s městysem 
Katovice za finanční podporu v rámci grantu 
Pootavské léto. Irena Novotná

Volnočasové studio ORIN Katovice informace ke kurzům na 
školní rok 2019/20

Taneční kroužky 
Jsou zaměřené na styl street dance. U mini kategorie se zaměřujeme na základy tance. 

Mini kategorie: (4-6 let) 16:15 - 17:15 hod · Děti: (7–11 let) pátek 15:00 - 16:30 hod · Junioři: (od 12 let) pátek 16:45 - 18:45 hod
 

Ranní, odpolední a večerní kurzy jógy
Jóga je cesta, která nabízí ozdravování těla, ducha i duše. Je to cesta, která nepohlíží na člověka jako na bytost odděleně žijící, ale 

propojenou se vším. Setkáme se s fyzickým cvičením, kdy protáhneme i posílíme své tělo, s dechovými, očistnými technikami, či technikami 
zaměřenými pro čištění emocí, usazených bloků a energetického systému těla. Vybízí k zaujetí pozice pozorovatele a vědomému prožívání 

přítomného okamžiku. Tato cesta nabízí mnoho způsobů, jak najít sebe sama.
Kurzy jsou uzpůsobené dle složení a potřeb účastníků

Ranní jóga: středa 9:00 - 10:00 hod ·  Odpolední jóga: úterý 17:00 - 18:30 hod · Večerní jóga: úterý 18:45 - 20:15 ho

Jóga pro děti
Hravý pohyb s cvičebními pomůckami i bez nich za pomoci lidových nápěvů, říkadel, hudebních motivů, vyprávění příběhů a pohybových her. 
Emoční hry pro sebepoznávání a sebeuvědomování. Během relaxace a masáže pak vědomé vnímání a uvolňování svalového napětí. Dechová 

a některá očistná cvičení.
čtvrtek 15:00 - 16:00 hod

Podrobnosti a přihlášky: o. s. orin@seznam.cz nebo 720 314 523



10  |  KATOVICKÝ ZPRAVODAJ

Katovická knihovna uspořádala 
přednášku s Arnoštem Vašíčkem.

Pátek 20. 9. 2019
Kultura Katovice Léto je téměř za námi a už pro vás máme připraveny programy, na které vás 

srdečně zveme.

Přijďte si od 19:00 hodin 
poslechnout šansonový koncert.
České i světové písničky v podání skvělé 
šansoniérky paní Marty Balejovové, 
která řadu francouzských šansonů 
česky otextovala a skládá i pro další 
české šansoniérky a vynikajícího 
klavíristu Radima Linharta, našeho 
předního jazzového pianistu, který 
doprovází Marii Rotrovou, Evu Pilarovou 
i zahraniční zpěváky a kromě jiného 
skládá a aranžuje hudbu. Je zapsán v 
Guinnessově knize rekordů jako pianista 
s největším počtem skladeb hraných 
zpaměti 3750.

Sobota 5. 10. 2019

Od 19:00 hodin strakoničtí ochotníci 
odehrají hru Dva muži v šachu.
Komedie o dvou pošetilcích, kteří 
nechtěli ukončit nesmyslnou válku. 
Dokud se do hry nevložily moudré ženy.

Sobota 19. 10. 2019

Vás zveme na koncert kapely 
Bardolino.
V pořadu s názvem Kolem světa za 
80 minut uslyšíte etnickou hudbu z 
celého světa a věřte, nebudete litovat, 
vynikající hudebníci, skvělé výkony.

Pátek 8. 11. 2019

Prachatičtí ochotníci přijedou s hrou 
Hotel Blackout II.

Sobota 23. 11. 2019

Proběhne v kulturním domě tvořivé 
odpoledne.
Budete si moci vyrobit adventní věnce, 
vánoční origami, čeká vás i jiné tvoření 
a večer rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí.

Sobotu 30. 11. 2019

Koncert Swingové Vánoce v podání 
kapely Prime Time Voices.
Přijďte se vánočně naladit a zastavit.

Sobota 7. 12. 2019

Připraveno je pro vás toho mnohem více 
i díky katovickým spolkům, proto sledujte 
měsíční zpravodaje a vyberte si.
Těší se na vás!
Tým výboru pro kulturu, sport a spolky a 
další doborovolníci, kterým patří obrovský 
dík za pomoc!
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Romantická Otava
Z Horažďovic do Katovic teče řeka malebnou rovinatou krajinou. Na pravém břehu protéká přes Kozlov do Střelských Hoštic.  Na území této obce jsou 
evidovány čtyři lokality mohylových pohřebišť. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze, v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, v muzeu 
ve Vídni a v místním Muzeu řeky Otavy a voroplavby. Dále pokračuje přes Horní a Dolní Poříčí do Katovic. Katovice leží na řece Otavě na jižním okraji 
bývalého území Prácheňska a v západní části okresu Strakonice, který je nejmenším okresem Jihočeského kraje. V Katovicích se do Otavy vlévají její 
dva přítoky– …1. tajenka… (pravý přítok) a Novosedelský potok/Kolčava (levý přítok). Severozápadně od Katovic se vypíná vrch Katovická hora (také 
zvaná Kněží hora), na které se od 1. 12. 1985 nachází přírodní rezervace. Na vrcholu stálo mohutné slovanské hradiště, které společně s hradišti Hradec 
u Němětic, Hradec u Řepice a Hradiště u Libětic chránilo v 9. a na počátku 10. století ….2.tajenka….. Na pravém břehu městyse je pravý vodácký ráj,„ 
Otavský ráj“, a to nejen jménem. Zásluhou Pavla Bradáče a jeho rodiny představuje vodáckou bránu do Katovic. Každý milovník vody i návštěvník tu 
najde vše potřebné k trávení volného času od gurmánských požitků, sportovního vyžití až po klidné posezení s hudbou. Lze strávit příjemné chvíle nejen 
v kempu, ale i procházkou podél řeky, kde městys buduje odpočinkové zóny s výsadbou ….3.tajenka….. ovocných stromů. Všichni katovičtí občané 
mohou být právem hrdi na svoji obec a její okolí.                      Tajenka z minulého čísla: …královským městem, husitských válek, kamenná deska…….

Vodorovně:
A) agentura Gott – Janeček, zkr. sněmovna lidu, SPZ Klatov, zkr. spotřební družstvo, SPZ Teplice, chlebové těsto. B) africká smrtelná nemoc, Slovan, 
osychat na povrchu, silný provaz. C) cenná známka, kód Aruby, hovorový souhlas, iniciály herce Skamene, MPZ Islandu, baklažán. D) typ počítačové 
sítě, …..1. tajenka …….., iniciály zpěvačky Bittové. E) osobní zájmeno, odlévaná, anglicky krysa, značka monitorů, rána na jamkovišti v golfu.  F) 
dětský pozdrav, porážka v boxu, tamta, formy na obuv,  touš, model fordu. G) vidina ve spánku, slovenská spojka, základní číslovka, ostrov v Indonésii, 
středověká nemoc,obvazový materiál. H) horské jezero, slovensky pověra, prostředek na nádobí, krmit. I) …..2. tajenka….. J) slovenské město, oroč, 
vzít, ocasy. K) slovní pomoc, název písmene, lodyhy s listy, himálajský kraj, slabika smíchu, knižní spojka. L) miliampér, italsky hodina, ponurá báseň, 
zkr. střední škola, SPZ Litoměřice, chemická značka hliníku.  M) knihy na známky, město v Rusku, anglicky šťáva, město v Brazílii, beduínský plášť.  N) 
francouzský šlechtický titul, ……3. tajenka……. , noční podnik. O) formace letadel, popěvek, název písmene, označení českých letadel, zkr. Interactive 
Data Language, tvrdě pracovat. P)  otvor ve zdi, čínský listnatý strom, jméno zpěváka Ledeckého, výrobce autobaterií. R) nadávat, chemická značka 
titanu, SPZ Tábor, solmizační slabika, MPZ Laosu, dvakrát snížený tón.
Svisle:
1) přítel Čuka, světový pohár, anglický šlechtický titul, doušek. 2) nepatrná částka, německá automobilka, zvířecí ústa, poklop. 3) ženské jméno 15.9., 
neochotna, týkající se ročního období. 4) ženské jméno 13.8., maniok, sibiřská řeka, hovězí dobytek. 5) zkr. advokátní kancelář, zápisník, pytlákovy 
nástrahy, irská republikánská armáda, tajemství. 6) smočit do vroucí vody, kancelářská svorka, zakalovat. 7) pražská zvonkohra, továrna v Neštěmicích, 
samci ovcí. 8) větroň, pruh látky k ovinutí, pojmenovávat. 9) stanové městečko, osada, sůl lékařsky, divadelní jeviště. 10) polynéský opojný nápoj, 
podlahová krytina, vodácký pozdrav. 11) schovat, africký sloni, polední jídlo, básnicky pohár. 12) pokračovati ve spánku, část druhohor, italské památné 
tisky. 13)  elektronka, druh opice, drobná mořská rybka. 14) léčky, sbor soudců, říčka u Vimperka. 15) prkenný strop,  
 značka saponátu, 10 x 10, nízká teplota, MPZ Maroka. 16) tělocvičná poloha, Universita Karlova, vymyslet si, banánové vlákno. 17) koulet, elektricky 
nabitý atom, starověké počítadlo. 18) nebo, město v Iráku, jméno herečky Boudové, rostlinný tuk. 19) rival, zkr. firmy Auto- Teile- Unger, iniciály herečky 
Blanarovičové, výzva k souboji. Nápověda: ALDINA , ARU, KEZ,  LAPA, ORA, RAT, SAP, SPŮLKA, TATIN    

křížovku připravil: ing. Miroslav Hrúz






