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Veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 2020



Je i obdobím bilancování, a tak mi 
dovolte, abych v krátkosti shrnula, co 
se dělo u nás v Katovicích.

Dotace, které se nám podařilo získat, 
jsme použili na rekonstrukci povrchů 
v areálu Podskalí a na opravu budovy 
skladu u hřbitova. Kulturní dům je 
nově vymalován, stropy natřené a je 
vyměněno veškeré osvětlení. V sále 
jsou nainstalovány nové karmy. V září 
jsme společně otevřeli prostranství za 
bytovkami, kde vznikla odpočinková zóna a 
bylo vybudováno nové dětské hřiště. 

 V létě jsme jednali se zástupci vedení 
města Strakonic, abychom se informovali 
o přípravě cyklostezky do Strakonic, na 
kterou jistě většina z nás čeká. Město 
Strakonice vykoupilo pozemky směrem 
na Střelu a byli jsme ujištěni, že po 

Vážení a milí spoluobčané,
konec roku je vždy obdobím, které nám nabízí abychom se zastavili, 
odpočinuli si a načerpali síly do roku nového. 

prosincových volbách se bude v přípravě 
cyklostezky pokračovat. Určitě budeme 
všechny další kroky sledovat a iniciovat 
jednání tak, aby celý projekt nezapadl a my 
se snad jednou dočkali pro Katovice tak 
zajímavého projektu.

V současné době se pracuje na projektu 
na novou mateřskou školu, připravujeme 
projekt na kanalizaci v ulici Krtská, 
která by měla být rozšířena, a v přípravě 
je projekt na kanalizační přípojku na 
Ostrovec, kde by v létě konečně mohly být 
nové sociální zařízení. Projekt na rozšíření 
parkovacích ploch u školy je hotov a my 
bychom se chtěli pokusit v příštím roce 
celou akci zrealizovat, stejně tak jako se 
připravujeme na další etapu oprav wc a 
šaten ve školní tělocvičně. 

Práce je u nás vždy hodně, nás těší 
a zároveň jsme vděčni, že i vy sami 

přicházíte s náměty a nápady. 
Končí rok a já bych ráda na závěr Vám 

všem velice ráda nejen jménem svým, ale 
i jménem celého zastupitelstva, popřála 
hlavně pevné zdraví. Ať se v roce 2020 
setkáváte jen s porozuměním, laskavostí a 
rozumem. Přeji Vám všechno nejlepší. 

Šárka Němečková, starostka
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Vážení čtenáři, 
rád bych Vám prostřednictvím tohoto 

článku předal několik informací ze 
Základní školy a Mateřské školy v 
Katovicích ve školním roce 2019/2020.

Během hlavních prázdnin došlo v naší 
organizaci k několika personálním změnám 
hlavně na postu pedagogických pracovníků. 
V mateřské škole nastoupila jako 
učitelka paní Diana Bambásková. Činnost 
pedagogické asistentky ukončila paní 
Mgr. Jaroslava Šmídová a místo ní od září 
působí paní Věra Gebelová. V září 2019 se 
novou členkou učitelského sboru stala paní 
Mgr. Jitka Tomšovicová, kterou nahradila 
ve funkci pedagogické asistentky paní 
Jitka Zobalová. Další novou pedagogickou 
asistentkou je paní Lenka Lojíková. 
Mateřská škola má tak jednu pedagogickou 
asistentku, základní škola čtyři pedagogické 
asistentky na prvním a druhém stupni. 
Stejně jako vloni, tak i letos přišel velký 
počet žáků do šesté třídy ze Střelských 
Hoštic a současný šestý ročník jsme proto 
byli nuceni rozdělit na třídy 6. A a 6. B. Nyní 

Informace ze ZŠ Katovice
máme v základní škole 213 žáků, z toho 103 
na prvním stupni.

Přestože uplynulo teprve něco málo přes 
čtvrtletí nového školního roku, zúčastnila se 
naše základní škola řady akcí souvisejících 
s výchovně vzdělávacím procesem. 

V měsíci září to byly tyto akce: 
„Zeměpisné pásmo o Kanadě“ pořádané 

agenturou Pohodáři v KD Strakonice – 7. tř.
„Totalita“ (projekce: připomínka Sametové 

revoluce) v Českých Budějovicích – 6. B
V měsíci říjnu:  

exkurze do Prahy – 6. A 
„Čestický brambor“-  vyhodnocení literárně 
výtvarné soutěže v literární části: 1. místo 
Ester Samcová 3. tř., 2. místo Eliška 
Novotná 3. tř. ve výtvarné části: 3. místo 
Ester Samcová a Natalie Veselá 3. tř., 
ve starší kategorii 3. místo Tereza 
Matašovská 7. A

V měsíci listopadu: 
„Přednáška o Islandu“ – František 
Langmajer – 8. a 9. tř. 
Přednáška „Plastový oceán“ – Ing. Jan 
Juráš - 8. a 9. tř. 
Beseda se spisovatelkou Markétou 

Harasimovou – 1. a 2. tř. a 8. a 9. tř.  
V druhé polovině října se v základní škole 

uskutečnila sběrová akce papíru a kartonu. 
Bylo sebráno 4536 kg kartonu, 10240 kg 
papíru a 20 kg pet víček. Nejlepšími sběrači 
jsou Martin Malý – 2. tř., Monika Malá – 6. B 
a Ester Samcová – 3. tř. 

Děkujeme za podporu při této akci, další 
plánujeme v jarních měsících.

Velkého úspěchu dosáhla naše děvčata 
z osmé a deváté třídy v okresním kole 
florbalového turnaje ve Strakonicích. Z osmi 
zúčastněných škol získalo naše družstvo 
dívek první místo a postoupilo do krajského 
kola v Českých Budějovicích. Družstvo 
tvořily: Anastázie Pešková, Michaela 
Pavlíková, Denisa Buchtová, Veronika 
Bláhová, Lucie Vlasáková (8 tř.), Magdaléna 
Himmerová, Tereza Rejšková, Vendula 
Zdráhalová a Anna Křížová (9 tř.).

Závěrem bych Vám chtěl s blížícím se 
koncem roku popřát veselé Vánoce, zdraví 
a štěstí v novém roce 2020. Pokud jste se 
nestihli zúčastnit této akce, nezoufejte, 
příští rok se uskuteční znovu.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice
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Stejně jako v předchozích letech 
i v roce 2019 připravil náš spolek 
ve spolupráci s dobrovolníky pro 
místní občany řadu akcí. Hned 
v lednu jsme se zahřáli horkými 
polévkami při Kurzu zdravého 
vaření s Janem Jurášem.

Tento kurz pokračoval, s výjimkou 
prázdnin, každý měsíc. Díky za to 
patří nejen šéfkuchaři Janu Jurášovi, 
ale také Štěpánce Čížkové, která 
si organizaci vzala na starost. A 
samozřejmě za poskytnutí prostor 
děkujeme Autoklubu Otava Katovice.

V únoru začal letošní cyklus Posezení 
u krbu v Centru P. Josefa Jílka na 
katovické faře. Masopust jsme si 
zpestřili zajímavou přednáškou o 
bylinkových a ovocných vínech a 
likérech, spojenou s ochutnávkou. 
Povídání pana Stanislava Kroupy 
z Volyně se líbilo, jistě jej zase 
někdy pozveme. V dubnu jsme pak u 
krbu přivítali Františka Langmajera 
z Katovic a díky němu jsme měli 
možnost se seznámit s krásami Islandu 
a Faerských ostrovů.

I květen byl plný akcí. Nejdříve nás 
Štěpánka Čížková a Lenka Zamrzlová 
vzaly na botanickou procházku. 
Společně jsme se vydali proti proudu 
pravého břehu řeky Otavy. Lektorky 
přítomným podaly odborný výklad 
o májové floře a pro přítomné děti 
připravily i „poznávačku“ zdejších 
rostlin. 

Na konci května se díky krásnému 

Rok 2019 byl BEZva
Konec roku je čas, kdy se můžeme zastavit a ohlédnout, co BEZ 
Katovice spolu s vámi společně prožil.

počasí nadmíru vydařila i tradiční 
kuličkiáda. A děvčata z florbalu si 
odskočila do Milevska, kde si, po 
celosezónním otloukání mezi staršími 
žákyněmi, spravila chuť na turnaji 
mladší kategorie a přivezla si bronz.

V červnu jsme se společně s místní 
farností a charitou podíleli na dvou 
sportovních akcích pro každého – byly 
to Filipojakubský pohár ve florbale a 
Jílkův pohár na faře. Obě akce si vzal 
organizačně na starost Miroslav Čapek.

Léto je již tradičně spojeno 
s neformálním vzděláváním. Tentokráte 
jsme za pomoci Společného grantu 
Komunitní nadace Blanicko - Otavské 
a městyse Katovice připravili Kurz 
výtvarných textilních technik, který 
se díky vstřícnosti farnosti opět konal 
na místní faře. Při třech setkáních se 
maximálně 15 účastníků díky lektorce 
Kateřině Červené seznámilo postupně 
s voskovou batikou za studena i za 
tepla, uzlíčkovou výšivkou a nakonec i 
s malováním na hedvábí. 

V září jsme se těšili na přednášku 
spisovatele a nakladatele Jiřího 
Padevěta, bohužel smutná událost 
v lektorově rodině přednášku zhatila, 
ale když se vše vydaří, posedíme 
s tímto zajímavým hostem u krbu 
v roce 2020. 

V září a říjnu se BEZ podílel na 
několika sportovních akcích. Byla to 
podzimní kola Jílkova poháru na faře 
a Filipojakubského poháru ve florbale. 
Nově též vyrazila florbalová mládež na 
víkendové soustředění do nedalekých 

Volenic, aby se mohla vrhnout do 
sezóny 2019 / 2020. Mimo dívek se 
letos premiérově do soutěží zapojili i 
kluci.

V říjnu opět vzlétli k obloze draci při 
tradiční drakiádě. Díky tomu, že pěkně 
foukalo, se draci vznášeli vysoko nad 
Katovicemi. Na konci října jsme za 
podpory MAS Strakonicko uspořádali na 
faře Kurz podmalby na skle, který vedl 
pan Jiří Honiss z Českých Budějovic. 
Přítomní si vyzkoušeli princip, jakým 
takto malovaný obrázek vzniká. Každý 
si domů odnášel své vlastnoručně 
vyrobené dílko.

V listopadu jsme se stihli připojit 
ke Svatomartinskému průvodu, který 
organizuje místní mateřská škola, a 
zakončili jsme Kurz zdravého vaření. 
V prosinci se podílíme na organizaci 
tradičního vánočního koncertu 
v místním kostele.

Rádi bychom na tomto místě 
poděkovali všem, se kterými jsme 
letos mohli spolupracovat, a všem, 
kteří aktivity BEZ Katovice nějakým 
způsobem podporují. Jsou jimi: 
městys Katovice, Římskokatolická 
farnost Katovice, ZŠ a MŠ Katovice, 
Autoklub Otava Katovice, QUINT 
s.r.o., Komunitní nadace Blanicko – 
Otavská, Filipojakubský sbor, Farní 
charita Katovice, MAS Strakonicko a 
v neposlední řadě všichni dobrovolníci 
a spolupracovníci BEZu.

Za BEZ Katovice přejeme všem krásné 
Vánoce a hodně zdraví a pohody do 
roku 2020.                      Michal Novotný

Povinné čipování psů
Upozorňujeme občany, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli 
označeni tetováním před 3. červencem 2011. 

Povinnost povinného čipování je provázána s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1. 1. 2020 načipován, je 
z pohledu zákona pokládán za nevakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími. Povinnost čipování je povinností chovatele, 
nikoli veterináře. Za pořadatelský tým Martin Mazuch, DiS.



V pátek 8. 11. 2019 jsme v 
Katovicích přivítali kapelu Bardolino, 
čtyři vynikající hudebníky a skvělou 
zpěvačku.

Společně jsme procestovali za 80 minut 
téměř celý svět a poslechli si lidové 
písničky různých zemí a národností. 
Celý večer byl doplněn promítáním. 
Došlo k úžasnému propojení hudby a 
obrazu a oboje navodilo neopakovatelnou 
atmosféru. Samozřejmě díky špičkovým 
účinkujícím i báječnému publiku. Kdo 
jste byli, víte, o čem píšeme. Možná jste 
si někteří kladli otázku, kdo je autorem 
projekce a proč při koncertu promítáme. 
Na tyto i jiné otázky nám odpovídá sám 
autor projekce, fotograf pan Michal 
Horevaj.

1. Pane Horevaji, prosím, představte 
se nám:

Jsem původem z Prahy, ale většinu 
svého života jsem strávil v Kalifornii. 
Vystudoval jsem fotografii v Art Institutu 
v San Francisku a od té doby se věnuji 
hlavně fotografické postprodukci, designu 
a animaci. V minulosti jsem se podílel na 
tvorbě vizuálních efektů, například pro 
Rogera Waterse ze skupiny Pink Floyd a 
pro holandskou zpěvačku Sharon Kovacs. 
Před dvěma lety jsem se rozhodl vrátit 
zpátky do Čech. 

2. Jak došlo ke spojení vás a 
Bardolina, čí to byl nápad?

S Pavlem Fischerem z Bardolina se 
známe již od dětství. V minulosti už 
jsme spolu několikrát spolupracovali, 
ale jenom v rámci fotografie a grafického 
designu k jejich CD. Vytvořit vizuální 
efekty pro jejich program kolem světa za 
80 min. byl Pavlův nápad.

3. Kde jste hledal inspiraci?
Inspiraci pro projekce jsem hledal v 

lidových motivech, přírodě a v hudbě 
samotné.  

4. Jakou hudbu poslouchá pan 
Horevaj? A posloucháte hudbu, když 
pracujete, tvoříte?

Hudbu poslouchám moc rád, hlavně 
při práci a v autě. Mám rád různé styly. 
V Kalifornii jsem poslouchal hodně 
elektronické hudby. V současné době ale 
poslouchám víc folkové a rockové hudby. 
Asi je to dané prostředím, v kterém se 
právě nacházím. 

5. Na čem nyní pracujete?
Momentálně pracuji na střihu videa, 

které jsem natočil pro Pavla Fischera 
a Jakuba Jedlinského. Také jsem právě 
dokončil práci na designu webové stránky 
a e-shopu pro moji manželku, která je 
ilustrátorkou dětských knížek.

Děkujeme za odpovědi a těšíme se na 
vaše další počiny.

Ohlédnutí za koncertem 
kapely BARDOLINO
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Milí přátelé, vážení občané Katovic 
i přilehlých osad,

využívám této příležitosti, abych 
s vámi sdílel trochu z adventní naděje. 
Advent je dobou přípravy a očekávání. 
Uvědomujeme si tedy, že to podstatné 
teprve přijde. Nejedná se pouze o oslavu 
Vánoc, ale o samotný příchod Krista, 
a dokonce o naplnění zaslíbení, že 
jednou zakusíme plnost života v Božím 
království, tedy život, který odpovídá 
všem našim ideálům v pozitivním slova 
smyslu, a jak říká apoštol Pavel, nabídne 
i mnohem více, než jsou naše očekávání 
(Bible, 1 Kor 2,9).
 Možná již víte, že v červenci došlo 
k personální změně v katovické a 
okolních farnostech. P. Jan Turek, 
který zde čtyři roky působil a přitom 
vypomáhal ve Strakonicích a okolí, 
byl poslán do Jindřichova Hradce, kde 
obdobným způsobem mají s naším 
kolegou na starost několik farností. 
Správcem zdejších farností ustanovil 
biskup mne a místo P. Jana přišel 
do Strakonic a všech farností odtud 
spravovaných P. Miroslav Šašek. 
V příštích číslech bude jistě prostor pro 
bližší představení.
 Pro mnohé nejsou změny příjemné, ale 
zcela jistě patří do našich životů a na 
cestu, po které se ubíráme. Věřím, že 
navážeme na mnoho dobrého, co se zde 
dělo. Věřím, že se nám podaří v dalších 
letech rozvíjet to, co je základním 
poselstvím Krista (nejen Vánoc), že je 
život veliká hodnota, o kterou se chceme 
starat i v dobách, kdy to není jednoduché. 
P. Jílek, který pro tyto hodnoty položil 
život, je nám jistě dobrým příkladem a 
povzbuzením.
 Na závěr mi dovolte jednak vyjádřit 
vděčnost P. Turkovi, ale i všem, kdo 
se nejen ve farnosti, ale kdekoli v obci 
snaží pracovat pro dobro a pro život! 
Kéž nacházíme odvahu žít s vědomím, 
že i letošní advent je povzbuzením, 
že kráčíme k plnosti, kterou nám Bůh 
v Ježíši Kristu otevírá! v ulicích.
Roman Dvořák, administrátor farnosti 
(farář)  

Na cestě k plnosti
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Foto: Václav Král

7. ročník Autumn Night Katovice 2019 
s dalším rekordním výtěžkem
16. listopadu 2019 se uskutečnil již sedmý ročník charitativního hudebního projektu Autumn Night Katovice. 
Pořadatelský sbor spolku Rally Fans Katovice, hudební kapely Riverside Project a dalších dobrovolníku připravil pro 
návštěvníky opět vystoupení pěti kapel různých žánrů.

Jako první se představila plzeňská akustická formace Crimson Fields. Druhou kapelou byla stálice akce, katovická rocková kapela 
Riverside Project. Třetí na řadě byla kapela Třískáč, která přijela z Klatov. Jako čtvrtá zahrála oblíbená punková formace ze 
Strakonic – Cela pro Klárku. O parádní závěr večera se pak postarali Punk Rock Covers, kteří dorazili z Českých Budějovic.
Rekordní výtěžek 72 256 korun bude věnován do Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.
„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. 
Přáním jeho zaměstnanců je, aby i nevyléitelně 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.“
Pořadatelský sbor by chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kapelám a partnerům akce a to zejména České pirátské straně, 
Měšťanskému pivovaru Dudák Strakonice, Městysi Katovice, Komunitní nadaci Blanicko-Otavské, fotografovi Václavovi Královi, 
bezobalovému obchodu Bezinka. V neposlední řadě pedagogům a žákům prvního stupně ZŠ F. L. Čelakovského, kteří se postarali o 
zajištění prodejní výstavy, která proběhla tradičně ve vestibulu kulturního domu. Fotograf Václav Král přispěl do výtěžku částkou 
5 555 Kč, tedy výtěžkem z fotokoutku, ve kterém se mohl každý návštěvník na akci vyfotit. Bezobalový obchod Bezinka se pak 
připojil příspěvkem 1 600 Kč, když z každého nákupu během jednoho týdne po charitativním koncertě věnoval 10 Kč. O předání 
výtěžku vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.autumnnight.cz, dále na sociálních sítích a v jarním vydání 
katovického zpravodaje. Závěrem bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům naší charitativní akce, protože bez nich by naše 
snaha neměla smysl.
Za pořadatelský tým Martin Mazuch, DiS.



V říjnu jsme si připomněli 111. výročí 
narození P. Josefa Jílka. V tu dobu nám 
na obec dorazila obálka od paní Věry 
Kuncipálové z Katovic. Uvnitř byla kopie 
básně, kterou sepsal katecheta Václav 
Chalupský. Vznikla k uctění památky 
našeho statečného kněze v r. 1947.

Toho roku, sedmého září, byla za účasti 
dvou tisíc lidí, zástupců obce, státu a církve 
slavnostně odhalena pamětní deska P. Josefu 
Jílkovi na zdi našeho kostela. Básní Václava 
Chalupského, která zde byla přednesena, 
byla vzdána čest vzácnému člověku, který 
se vtiskl do srdcí svých současníků a nám 
všem ukázal, že za správnou věc a pro 
své bližní je potřeba nasadit všechnu svou 
sílu a odhodlání. Jistě, že ani P. Jílek při 
své odbojové činnosti netoužil po tom, aby 
přišel o život. O to více nás může inspirovat 
jeho služba spoluvězňům, se kterými čekal 

K poctě P. Josefa Jílka
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Akce na faře v Katovicích zima 2019
Adventní akce: 

3.,10,17. 12. úterý, 6:00 hod. – rorátní mše sv. v kostele Filipa a Jakuba v Katovicích
13.12. pátek, 17:00 hod. – adorace s možností zpovědi na faře v Katovicích

21.12. sobota, 17:00 hod. – koncert Malé dudácké muziky v kostele v Katovicích
Pořad vánočních bohoslužeb:

24.12. úterý, 23:00 hod. – Vigilie  Slavnosti Narození Páně Katovice – mše sv. v noci
25.12. středa, 8:30 hod. – Slavnost Narození Páně Katovice  

29.12. neděle, 8:30 hod. – svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů Katovice  
31.12. úterý, 17:00 hod. – svátek sv. Silvestra I. Katovice mše svatá na poděkování za rok 2019 poté posezení na faře a před půlnocí adorace v 

kostele
1.1. středa, 8:30 hod. – Slavnost Matky Boží Panny Marie + žehnání koledníkům Katovice  

5.1. neděle, 8:30 hod. – Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové – žehnání vody, kadidla a křídy Katovice  
12.1.  neděle, 8:30 hod. – Svátek křtu Páně – konec vánoční doby Katovice

12. 1. neděle, 18:00 hod. – přednáška Věda a víra – P. Marek Orko Vácha – KD Katovice
Křesťanský ples

1. února 2020 sobota 2020 – se uskuteční v Katovicích 28. křesťanský ples.
Rezervace míst na telefonní číslo 721 170 767. Jste všichni srdečně zváni.

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka zima 2019 - 20
24.12. úterý, od 14-15 hod. – „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích

24. 12. úterý, 14:30 hod. – budeme společně zpívat koledy, zapomenuto nebude ani na tradiční svařák a čaj
25.12. středa, 16:00 hod. – Vánoční koncert Filipojakubského sboru, kapely Voraři, Prácheňských trubačů, Veselé dudácké muziky a dětí v 

kostele v Katovicích 
27.12. pátek, 13:00 hod. – turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích 

30.12. pondělí, 15:30 hod. – Vánoční hraní Adama Václava Michny – Václav Růžek
Tříkrálová sbírka 2020

4. 1. 2020 sobota – Tříkrálová sbírka se bude konat v Katovicích
Prosíme o vaši štědrost pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří v této době budou procházet v naší obci. Výtěžek sbírky bude věnován na domácí 

péči o seniory, postižené a potřebné a na volnočasové aktivity v našich farnostech.
Bližší informace na www.katovice.charita.cz a www.farnost-strakonice.cz 

na smrt. Oni vydali svědectví o našem 
statečném a láskyplném knězi.

21. 12. 17:00 hod. Předvánoční koncert 
Mladé dudácké muziky
24. 12. 14:00 hod. Betlémské světlo
              14:30 hod. Zpívání koled
              23:00 hod. Půlnoční mše sv., 
vigilie Slavnosti narození Páně
25.12. 8:30 hod. mše sv., Slavnost 
narození Páně, Boží hod vánoční
             16:00 hod. Vánoční koncert 
Filipojakubského sboru a hostů
30. 12. 15:30 hod. Vánoční hraní 
Adama Václava Michny
31. 12. 17:00 hod. mše sv. na 
poděkování za rok 2019
1. 1. 2020 8:30 hod. mše sv., Slavnost 
Matky Boží Panny Marie

Přehled vánočních 
bohoslužeb a akcí 
v kostele sv. Filipa 
a Jakuba



Na úřad městyse přišel v listopadu 
zajímavý dopis. Napsal ho sám Ježíšek. 
Poprosil nás, abychom informovali 
všechny děti o tom, že do staré vrby 
v prostranství za bytovkami nechal 
zasadit dvířka se schránkou, kam mohou 
děti do Vánoc vhazovat svá přáníčka. 
Slíbil, že se pokusí všechna přání vyplnit. 
Rádi vzkaz vyřizujeme a přejeme krásné 
Vánoce. 
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Katovice navštívil 
Ježíšek

Večer sokolských světel

Výnosem zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha z 8. 
října 1941 byla Česká obec sokolská 
rozpuštěna a její majetek úředně 
zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ 
– v noci ze 7. na 8. října 1941 – " 
zatklo gestapo asi devět set čelních 
představitelů sokolské organizace, 
kteří byli následně vyslýcháni, mučeni 
a poté deportováni do koncentračního 
tábora Terezín a odtud do Osvětimi.

Podle dostupných údajů bylo v té době 
v koncentračních táborech již kolem 1 
500 sokolů. Většina účastníků domácího 
protinacistického odboje byla členy 
Sokola, tudíž sokolský odboj je v podstatě 
odbojem národním. Sokolové šli na svou 
smrt odhodlaně, hrdě, jejich poslední 
myšlenky před popravou nebo smrtí na 
následky mučení patřily Sokolu a národu, 
jak dosvědčovaly vzpomínky těch, jimž se 
podařilo přežít. Dle poválečných neúplných 
údajů bylo popraveno 1 212, umučeno 
2 178 a vězněno 8 223 sokolů. Dalšími 
oběťmi byli ti, kteří padli v zahraničním 
vojsku, při Slovenském národním povstání 
a při květnových revolučních dnech v 
Praze. Téměř 93% vedoucích sokolských 

8. říjen je Památný den sokolstva a v 
letošním roce je to prvně i významný 
den ČR.

pracovníků se již na svá místa po skončení 
války nevrátilo.

Sokolské zásluhy o osvobození a 
přinesené oběti byly zhodnoceny 
jednak zvláštním projevem prezidenta 
dr. Edvarda Beneše, jednak připnutím 
Československého válečného kříže 1939 
na prapor České obce sokolské, jakož i 
vyznamenáním jednotlivých sokolských 
činovníků za odbojovou činnost.

Mnozí z těch, kteří se šťastně vrátili z 
nacistických koncentráků, bohužel zakusili 
vězení ze stejného důvodu po únoru 1948.

Za věrnost ideálům svých zakladatelů 
Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera a 
věrných příslušníků Sokola T. G. Masaryka 
a Edvarda Beneše zaplatilo svým životem 
tisíce sokolů a sokolek.

Naše jednota se letos rovněž připojila 
k této pietní akci a i přes nepřízeň počasí 
se setkala se zájmem především dětí. 
A příští rok budeme věřit, že se nás 
sejde ještě více, abychom si připomenuli 
všechny sokolské oběti v boji za svobodu. 
Nesmíme zapomenout, že samostatnost, 
svoboda a demokracie nejsou samozřejmé 
a že pro jejich dosažení je občas nutné 
přinést nejvyšší oběti. Do konce října se mohli obyvatelé 

městyse přihlásit na sázení stromů v 
Katovicích. Městys zajistil stromky a v 
neděli 17. listopadu zájemci společně 
vysadili v Liboči, kolem čistírny 
odpadních vod a za bytovkami celkem 30 
stromů, které budou symbolizovat 30 let 
od Sametové revoluce. 

K připomenutí
17. listopadu 
jsme vysadili 
symbolicky 30 
stromů
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Cyklus Kořeny XLV.
Vzpomínka, jak jsem našla v Otavě malou hnědou perlu. 
V posledních několika pokračováních cyklu Kořeny jsme se 
věnovali starým mapám a berním rulám v souvislosti s minulostí 
Katovic.

V tomto pokračování uděláme 
výjimku a k výše zmíněnému tématu 
se vrátíme opět v budoucnu.

Dnes se v Kořenech s námi o své 
vzpomínky na dobu dětství podělí paní 
Milada Makovcová. K jejímu vyprávění 
ji inspirovala přednáška Perlorodky na 
Otavě, která se v Katovicích uskutečnila 
dne 1. října 2019.

„Při přednášce jsem si uvědomila, že 
mám malou perlu z Otavy. Je sice malá 
a nedozrálá, protože je světle hnědá, ale 
pochází z Otavy. A víte, jak jsem ji v řece 
vylovila? Bylo po válce, bylo mi asi 10 
let a do Katovic jezdil na návštěvu Rino 
z Prahy, syn pana Havlíka, který bydlel u 
nás v Katovicích v domě čp. 193, od roku 
1930.

A kdo byli vlastně Havlíků? Jejich 
rodina má zajímavý příběh, který se pojí 
s Itálií. Pan Prokop Havlík byl četník 
v Katovicích, asi tady dosloužil a zůstal u 
nás bydlet už jako penzista. Byl to velký 
rybář a rád četl rodokapsy. Za Rakouska 
– Uherska sloužil jako četník v Terstu, 
který tehdy patřil Rakousku (dnes Itálie). 
Četnická stanice byla v domě, kde bydlela 
jeho pozdější žena Jovana. V Itálii se 

pan Havlík oženil s jistou Italkou a měl 
s ní dva syny, Silvia a Melchiora. Jeho 
žena však umřela a když Prokop Havlík 
skončil službu v Terstu, tak si s sebou do 
Čech přivezl oba syny a také paní Jovanu, 
která mu po smrti první ženy v Terstu 
dělala kuchařku a starala se o syny. 

Sama Jovana měla také dvě děti, syna 
a dceru. Nechala je u rodičů v Terstu a 
odjela do Čech. Její manžel odešel do 
Ameriky, a tak zůstala sama s dětmi. A 
tak u nás bydlela Jovana, jako kuchařka, 
Silvio a Melchior. Silvio se vrátil do 
Itálie a Melchior, říkali jsme mu „Rina“ 
zde zůstal a myslím, že vystudoval 
gymnázium, neboť uměl několik jazyků. 
Když jednou přijel z Prahy do Katovic, 
tak jsme s ním šli na Grafitku, do míst, 
kde začínaní louky a vpravo se sklánějí 
stromy do řeky Otavy a tvoří stín v řece. 
Když jsme vlezli do řeky, bylo dno 
plné perlorodek. Rina mě naučil, jak 
perlorodku otvírat a při nálezu perly ji 
hned dát do úst. I když vlastně nevím 
proč. A tak mám jednu malou hnědou 
perlu a vzpomínku na Rina Havlíka a 
Otavu.

Rino nakonec zůstal v Praze a měl dva 
syny. A jak to dopadlo s rodinou Havlíků? 

Zůstali u nás bydlet až do velkého stáří, 
ale pak pro nemohoucnost odešli do 
domova důchodců. Paní Jovana, už 
jako Havlíkova manželka, neboť dostala 
zprávu z Ameriky, že její manžel, který 
ji opustil, zemřel. Tak se mohli konečně 
Havlíkovi vzít, neboť dříve Italové paní 
Jovaně nepovolili rozvod. Svému muži 
říkala místo Havlíku „Gavlíku“, neboť 
neuměla dobře česky, říkala G… A to jí 
zůstalo celý život, i jako manželka mu 
stále říkala příjmením. Naším domem 
často zněla italština. Své vlastní děti paní 
Jovana už nikdy neviděla a nikdy do Itálie 
nejela. Jsou to moc hezké vzpomínky na 
náš dům u Otavy.“

Milada Makovcová, roz. Mašátová

Malá hnědá perlička vylovená v Otavě 
kolem roku 1946-47

Exkurze a oběd v Poslanecké 
sněmovně, výstava na Pražském hradě a 
nakupování v obchodním centru – takový 
byl program „Zájezdu bez šmejdů," který 
pro katovické seniory uspořádal místní 
zastupitel a poslanec Lukáš Kolářík 
(Piráti). K organizaci podobných akcí se 
totiž společně s hnutím Katovice 2.0. 
zavázal už před komunálními volbami 
2018.

„V rámci tohoto zájezdu nebyly nabízeny, 
ani prodávány žádné hrnce ani deky za 

Zájezd bez šmejdů pro katovické seniory
tisíce korun," upozorňuje Lukáš Kolářík s 
narážkou na nekalé prodejní akce zaměřené 
na seniory. „Šlo zkrátka a dobře o poznávací 
zájezd, který si všichni, včetně mě, užili. Rád 
bych, aby se podobná akce opakovala. Už 
teď přemýšlíme o náplni jarního zájezdu," 
dodává.

Výjezd do hlavního města včetně celého 
programu vyšel každého účastníka jen na sto 
korun. Pomyslným vyvrcholením programu 
byla výstava Svatovítského pokladu. Zbytek 
dne strávili senioři sháněním dárků pro své 
nejbližší.

„Za Katovice 2.0. bych chtěl všem popřát 
krásné Vánoce bez nervů, shonu a v naprosté 
pohodě. Jsme na prahu nového roku plného 
velkých výzev. Máte-li nápad, jak vylepšit 
život v Katovicích, ozvěte si mi klidně i v 
průběhu svátků," uzavírá Kolářík.

Budu rád (a hlavně naše seniorky :D 
), pokud se povede přidat i nějakou/é 
fotografii/e. Ty je možné vybrat tady. 
https://drive.google.com/n?id=1sPiDLrZdQb
onpAlgGpEpGiTg7u8e6k4z

Díky moc a přeji fajn zbytek dne
Lukáš
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Otevírací doby Vánoce 2019

20. 12. 7:00 – 17:00 27. 12. 7:00 – 17:00
21. 12. 7:00 – 11:00 28. 12. 7:00 – 11:00
22. 12. 7:00 – 11:00 29. 12. ZAVŘENO
23. 12. 7:00 – 17:00 30. 12. 7:00 – 17:00
24. 12. 7:00 – 10:00 31. 12. 7:00 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO 2. 1. 7:00 – 17:00

Jednota COOP Katovice 
Vánoce plné lásky a pohody, hodně zdraví do nového roku přeje 
katovická Jednota.

23. 12. 6:30 – 16:00 28. 12. 6:30 – 11:00
24. 12. ZAVŘENO 29. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 30. 12. 6:30 – 11:00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO
27. 12. 6:30 – 11:00 1. 1. ZAVŘENO

Koloniál Procházková Hana
Klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti po celý nový rok 2020 Vám přejí prodavačky 
Koloniálu paní Procházkové.

23. 12. 7:00 – 17:00 29. 12. ZAVŘENO
24. 12. 7:00 – 11:00 30. 12. 7:00 – 15:00
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
28. 12. 7:00 – 11:00

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

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

Pivnice U Hasiče
Děkujeme všem stálým zákazníkům za přízeň a přejeme radostné 
Vánoce a šťastný nový rok. Markovi
28. 12. 16:00 – 22:00 turnaj v Prší

24. 12. 20:00 – 24:00 29. 12. běžná otevírací doba
25. 12. 17:00 – 23:00 30. 12. běžná otevírací doba

26. 12. ZAVŘENO 31. 12. silvestrovský program, bez 
vstupného

27. 12. běžná otevírací doba 1. 1. ZAVŘENO
28. 12. běžná otevírací doba

Restaurace a penzion U Vondrášků
Děkujeme svým zákazníkům za přízeň a přejeme klidné a 
pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí. 

Bufet Katovice 
přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.
22. 12. 2019 – 6. 1. 2020 ZAVŘENO

Ordinace dětského lékaře MUDr. B. Kolenčíkové 
Během vánočních svátku je ordinace pro děti a dorost uzavřená. 
Zastupuje MUDr. L. Malá v poliklinice ve Strakonicích.

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. – 27. 12. ZAVŘENO 30. – 31. 12.  8:00 – 12:00
1. – 2. 1. ZAVŘENO Ostatní dny dle běžné otevírací doby.

Lékárna U Andělů 
Kolektiv lékárny U Andělů přeje všem klidné Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví.

Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport
Děkuje všem za spolupráci a podporu v roce 2019. Přejeme Vám 
krásné a radostné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví 
a vše dobré. Milan Janda

Kolářova knihovna Katovice
Krásné vánoční svátky, hodně pohody, štěstí a zdraví přeje 
knihovna.

23. 12 . 2019 – 3. 1. 2020 ZAVŘENO 

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 ZAVŘENO
Zastupuje MUDr. J. Procházková v Horažďovicích.

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

23. – 27. 12. ZAVŘENO 31. 12. ZAVŘENO

30. 12.  8:00 – 11:00 
12:00 – 14:00 1. – 3. 1. ZAVŘENO

Úřad Městyse Katovice
Přejeme Vám pohodové prožití svátků vánočních a mnoho 
úspěchů v novém roce 2020.

Česká pošta Katovice 
přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

24. 12. ZAVŘENO 26. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. 8:00 – 11:15

Ostatní dny dle běžné otevírací doby.

21. 12. 9:00 – 13:00 29. 12. – 2. 1. 6:30 – 11:00
23. – 27. 12. ZAVŘENO 3. 1. 12:30 – 16:30

28. 12. 9:00 – 13:00 4. 1. 9:00 – 13:00

Sběrný dvůr Katovice
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Výkladní skříní ovšem bylo áčko 
mužů, které zažívá premiérovou sezonu 
v celostátní divizi, kde mu aktuálně 
patří senzační třetí příčka. „Jsme 
spokojeni s výsledky, výkony i s tím, 
kolik diváků chodí na naše domácí 
zápasy," těší šéfa katovického fotbalu 
Tomáše Hajduška, který děkuje všem 
partnerům klubu za podporu, zvláště 
pak Městysu Katovice.

MUŽI A
Tak tohle nikdo nečekal! Katovickému áčku 

vyšel premiérový „poločas“ v celostátní 
divizi skvěle! V tabulce přezimuje na 
bronzové pozici a na vedoucí duo Přeštice 
– Dynamo České Budějovice B ztrácí pouhé 
tři body.

Nováček měl sice pomalejší rozjezd, 
problémem byla především koncovka a 
individuální chyby v obraně, ale po pátém 
kole se rozhodl u kormidla skončit trenér 
Roman Malý, čímž dodal mužstvu potřebný 
impuls. Vedení klubu se rozhodlo angažovat 
Přemysla Šrouba a to se ukázalo jako 
dobrá volba. Prohrou v základní hrací době 
skončila pouze jeho premiéra na hřišti 
plzeňského Petřínu, ale poté se katovická 
mašina rozjela a válcovala jednoho soupeře 
za druhým. Bodovala osmkrát za sebou, což 
jí přineslo umístění na čele tabulky. Navíc 
celek od Otavy všechny tabulkové sousedy 
porazil.

Katovice se mohly pyšnit nejvyššími 
návštěvami v soutěži, v průměru na jejich 
domácí zápasy chodilo parádních 399 
diváků!

Výsledky 
Mýto – Katovice 1:2 (0:1), branky: Kadula, 
Pavlovič. 
Katovice – Mariánské Lázně 1:3 (1:2), 
branka: Bálek. 
Rokycany – Katovice 1:0 (0:0). 
Katovice – Beroun 5:2 (4:1), branky: Uher 
3 (1 z pen.), Kadula, Pavlovič.  
Soběslav – Katovice 6:1 (2:1), branka: 
Kadula. 
Katovice – Hořovicko 2:1 (1:0), branky: 

Fotbalisté Katovic mají za sebou 
výjimečný podzim
Dařilo se na všech frontách! Tak by se dal ve stručnosti popsat 
podzim roku 2019 z pohledu fotbalového oddílu SK Otava Katovice.

Chylík, Bálek. 
Petřín Plzeň – Katovice 4:1 (1:1), branka: 
Požárek. 
Katovice – Cheb 2:0 (0:0), branky: Horejš, 
Uher. 
Doubravka – Katovice 2:2 (1:2) – pen. 2:3, 
branky: Pavlovič, Uher. 
Katovice – Sedlčany 4:1 (3:1), branky: 
Janoch z pen., T. Hajdušek, Kadula, Požárek. 
J. Hradec – Katovice 0:5 (0:2), branky: 
Uher 2, T. Hajdušek, Požárek, Kadula. 
Katovice – Čížová 1:0 (0:0), branka: Janoch 
z pen. 
Přeštice – Katovice 0:1 (0:1), branka: 
Repa. 
Dynamo B – Katovice 0:4 (0:2), branky: 
Kadula 2, Požárek, Uher. 
Katovice – Klatovy 1:1 (0:0) – pen. 1:2, 
branka: Kadula.

Domácí návštěvy
Katovice – Mariánské Lázně 570
Katovice – Beroun 383
Katovice – Hořovicko 338
Katovice – Cheb 257
Katovice – Sedlčany 319
Katovice – Čížová 441
Katovice – Klatovy 485 

Celkem 2793 diváků (průměr 399 na jeden 
zápas)!

MUŽI B
Na bronzové pozici stanulo i béčko mužů, 

které účinkuje v Dudák okresním přeboru. 
Ani jednou s papírově slabšími soupeři 
nezaváhalo, ale souboje s předními celky 
mu nevyšly. Velmi dobrou partii odehráli 
svěřenci trenéra Václava Palivce například 
se suverénním Bavorovem, nad kterým 
vedli, ale nakonec duel, dá se říci, i trochu 
smolně prohráli. Nejlepším střelcem 
mužstva je Martin Křiváček.

Výsledky 
Junior Strakonice B – Katovice B 1:0 
(1:0). 
Katovice B – Chelčice 6:2 (3:1), branky: 
Matas a Zoubek 2, Baloun, Křiváček. 
Blatná B – Katovice B 2:2 (0:2), branky: 
Křiváček 2. 

Katovice B – Štěkeň 7:0 (3:0), branky: 
Požárek a Matas 2, Baloun, Koblic, vlastní. 
Doubravice – Katovice B 1:1 (1:0), branka: 
Pavlík. 
Katovice B – Malenice 1:2 (0:0), branka: 
Matas. 
Poříčí – Katovice B 0:2 (0:0), branky: 
Provazník, Požárek. 
Katovice B – Balvani 11:1 (0:0), branky: 
Křiváček 4, Požárek 3, Provazník 2, Vanda, 
Neužil. 
Drahonice – Katovice B 0:2 (0:1), branky: 
Matas, Pavlík. 
Katovice B – Číčenice 5:1 (1:1), branky: 
Frühauf a Požárek 2, Křiváček. 
Lom – Katovice B 2:2 (0:0), branky: 
Křiváček, Matas. 
Katovice B – Bavorov 1:3 (1:1), branka: 
Křiváček.

Mladší žáci
Mladší žáci startují v okresním přeboru 

a na podzim měli jen dvakrát výhodu 
domácího prostředí, přesto vybojovali čtyři 
vítězství a napodobili tak muže – v tabulce 
jim patří třetí pozice. Družstvo gólově táhne 
Matěj Kabele, jenž má na svém kontě třináct 
zásahů.

Výsledky 
Osek/Štěkeň – Katovice/Střelské Hoštice 
12:1 (3:0), branka: Kabele. 
Volyně/Čestice – Katovice/Střelské 
Hoštice 1:6 (1:2), branky: Kabele 4, Zídek, 
Kopp. 
Dražejov – Katovice/Střelské Hoštice 6:3 
(3:2), branky: Kabele, Novotný, Kopp. 
Katovice/Střelské Hoštice – Volenice 4:3 
(2:1), branky: Kabele a Kopp 2. 
Blatná B/Lnáře – Katovice/Střelské 
Hoštice 3:3 (2:3) – penalty 0:3, branky: 
Zídek, Kabele, Pojžárek. 
Katovice/Střelské Hoštice – Bavorov 5:1 
(2:1), branky: Kabele 4, Kopp 1.

Mladší přípravky 
V okresním přeboru mladších přípravek 
reprezentují oddíl dvě družstva, která si 
počínají velmi dobře. Áčko ztratilo pouhé 
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 1. PŘEŠTICE 15 12 0 3 34:12 32 4 0
  2. DYNAMO ČB B 15 11 0 4 39:22 32 2 1
  3. KATOVICE 15 9 0 6 32:22 29 0 2
  4. MÝTO 15 11 0 4 31:22 29 4 0
  5. SOBĚSLAV 15 8 0 7 37:16 27 0 3
  6. ROKYCANY 15 9 0 6 25:23 26 1 0
  7.  BEROUN 15 8 0 7 24:28 24 2 2
  8.  ČÍŽOVÁ 15 8 0 7 29:18 23 2 1
  9. DOUBRAVKA 15 8 0 7 22:25 23 4 3
10. KLATOVY 15 7 0 8 20:22 22 1 2
11. PETŘÍN PLZEŇ 15 6 0 9 29:31 19 1 2
12. SEDLČANY 15 6 0 9 29:35 19 0 1
13.  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  15 7 0 8 22:31 19 2 0
14. CHEB 15 4 0 11 25:40 14 0 2
15.  HOŘOVICKO 15 3 0 12 22:41 12 0 3
16. JINDŘICHŮV HRADEC 15 3 0 12 16:48 10 1 2

čtyři body a nachází se na druhé pozici za 
Bělčicemi. Střeleckou soutěž vede Natálie 
Milčicová, jež má na svém kontě parádních 
dvaačtyřicet branek. 
Výsledky 
1. kolo: Osek – Katovice A 1:8 (0:4), branky: 
Milčicová 4, Barvíř, Macháčková, Samcová, 
Pavlík. 
Lnáře – Katovice B 8:12 (4:5), branky: 
Barvíř 5, Pavlík 4, Pojarová, Řezáčová, 
Macháčková. 
2. kolo: Katovice A – Sedlice/Doubravice 
9:1 (3:0), branky: Milčicová 6, Barvíř 2, 
Pavlík. 
Katovice B – Osek 1:4 (0:2), branka: Kadlec. 

1. BAVOROV 12 12 0 0 69:10 36
2. JUNIOR B 12 8 2 2 42:10 26
3. KATOVICE B 12 6 3 3 40:15 21
4. BLATNÁ B 12 6 3 3 38:36 21
5. MALENICE 12 7 0 5 26:26 21
6. LOM 12 5 2 5 18:22 17
7. POŘÍČÍ 12 5 2 5 20:40 17
8. CHELČICE 12 4 3 5 20:25 15
9. ŠTĚKEŇ  12 3 3 6 20:37 12
10. DRAHONICE 12 2 5 5 22:36 11
11. DOUBRAVICE 12 3 1 8 22:30 10
12. ČÍČENICE 12 2 1 9 11:32 7
13. BALVANI 12 2 1 9 21:50 7

1. DRAŽEJOV 6 5 0 1 27:14 15
2. VOLENICE 6 4 0 2 33:12 12
3. KATOVICE/STŘEL. HOŠ. 6 4 0 2 22:26 11
4. BAVOROV 6 3 0 3 18:20 9
5. OSEK/ŠTĚKEŇ 6 2 0 4 24:25 6
6. VOLYNĚ/ČESTICE 6 2 0 4 20:24 6
7. BLATNÁ B/LNÁŘE 6 1 0 5 14:37 4

3. kolo: Sedlice/Doubravice – Katovice B 
6:7 (5:3) – penalty 1:3, branky: Milčicová 5, 
Barvíř, Čížek. 
4. kolo: Bělčice – Katovice A 10:5 (3:3), 
branky: Pavlík 3, Barvíř, Macháčková. 
5. kolo: Katovice A – Katovice B 16:4 (5:1), 
branky: Milčicová 9, Veselá 4, Macháčková, 
Samcová, Pojarová – Barvíř 3, Pavlík. 
6. kolo: Bělčice – Katovice B 6:4 (3:3), 
branky: Milčicová 2, Barvíř, Barvířová. 
Střelské Hoštice – Katovice A 4:15 (1:4), 
branky: Barvíř a Pavlík 5, Řezáčová 3, 
Pecka, Pojarová. 
7. kolo: Katovice A – Volenice 8:8 (7:3) – 
penalty 4:3, branky: Milčicová 6, Barvíř 2, 

Pavlík. 
Katovice B – Střelské Hoštice 8:2 (5:0), 
branky: Pavlík 4, Kadlec 2, Barvíř, 
Řezáčová. 
8. kolo: Blatná B – Katovice A 7:11 (4:5), 
branky: Milčicová 7, Barvíř 2, Pavlík, Čížek. 
Volenice – Katovice B 12:3 (5:1), branky: 
Milčicová, Barvíř, Pavlík. 
9. kolo: Katovice A – Lnáře 21:3 (9:1), 
branky: Milčicová 10, Pavlík 4, Barvíř 3, 
Macháčková a Veselá 2. 
Katovice B – Blatná B 2:9 (2:3), branky: 
Milčicová, Barvíř.

TABULKA DIVIZE PO PODZIMU TABULKA OP PO PODZIMU

OP MLADŠÍCH ŽÁKŮ PO PODZIMU
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V letošní sezóně zasáhnou do 
oficiálních soutěží starší žačky a nově 
i starší žáci. 

Vzhledem k velikosti naší tělocvičny i 
počtu hráčů jsme týmy letos přihlásili 
do regionálních soutěží v Plzeňském 
a Karlovarském kraji, kde se hrají 
soutěže na malém hřišti systémem 3+1. 
Zkušenější dívky hrají ligu, kluci přebor.

Abychom byli na sezónu dobře 
připraveni, uspořádali jsme koncem 
září třídenní soustředění ve Volenicích. 
Kluci i holky makali, dokonce se 
nebránili rannímu tříkilometrovému 
běhu a při cvičení s fyzioterapeutkou 
byli překvapeni, jaké všechny svaly mají 
v těle.

V době uzávěrky zpravodaje za 
sebou mají všechny kategorie již pár 
přátelských zápasů a turnajů. V rámci 
školy si premiéru odbyly dívky 3. – 5. 
třídy na ČEPS Cupu okresu Strakonice, 
na soupeřky nevyzrály, ale vstřelily 
premiérový gól. Stejně staří kluci smolně 
prohráli souboj o třetí místo gólem pár 
vteřin před koncem zápasu. Výrazně 
lépe se dařilo žačkám 8. a 9. třídy, 
které suverénně vyhrály okresní kolo a 
postoupily do kola krajského.

Naše týmy starších žáků a žaček mají 
za sebou ostré starty svých oficiálních 
soutěží. 

Kluci si premiéru odbyli v Plzni a 
skončili na třetím místě z pěti účastníků. 
V dalších dvou turnajích doplatili na to, 
že až na Domažlice mohu být všechny 
zbývající týmy posilovány z „A“ družstev, 
a na své soupeře nestačili. Koncem 
listopadu kluky čekal domácí turnaj 
ve Strakonicích. Zde se představili 
jednak lepšící hrou, ale i vyrovnanými 
zápasy s prvními dvěma týmy z tabulky 
(Domažlice a Plzeň „B“). Při zápase 
s posledním Sokolovem si dokonce 
otevřeli střelnici a vyhráli jej 13:3. Po 
prvních čtyřech turnajích tak klukům 
patří v tabulce 4. příčka s náskokem 5 

Florbalový podzim
Od září opět začaly pravidelné tréninky. Starší se schází 3x týdně, 
přípravka má tréninky pouze v pondělí. Věkem dorostenci a muži 
se scházejí v neděli od 18.30. Vše v tělocvičně ZŠ Katovice.

bodů na poslední Sokolov. Do konce roku 
je čeká ještě jeden turnaj v Domažlicích 
a snad bude pokračovat zlepšování 
jejich hry. Za náš tým zatím nastoupili: 
Otakar Buchta, Miroslav Čapek, Vojtěch 
Dub, Michael Hosman, Tomáš Kopp, 
Petr Křivanec, Jan Kunzman, Jakub 
Novák a Tomáš Plojhar. Klukům rády 
pomohly Kateřina Gálisová, Magdaléna 
Himmerová, Barbora Novotná a Tereza 
Rejšková.

Holky se na první turnaj chystaly do 
Mariánských Lázní a trochu se obávaly, 
jak se jim proti soupeřkám ze zvučných 
klubů bude dařit (ženy FBŠ Slavia Plzeň 
spadly loni z extraligy, muži FB Hurrican 
Karlovy Vary hrají 1. ligu). Ukázalo se, 
že to nebude tak zlé, holky ve skupině 
podlehly jen Rokycanům a v boji o třetí 
místo porazily Karlovy Vary. Hned druhý 
turnaj byl domácí ve Strakonicích. A kdo 
nedorazil, mohl litovat, protože děvčata 
postupně porazila všechny týmy a turnaj 
s celkovým skóre 24:4 jasně vyhrála. 
Před třetím turnajem v Rokycanech tak 
vedly tabulku ligy. Bohužel marodka a 
zranění vyřadily ze sestavy tři klíčové 
hráčky a do hry musely všechny zbývající 

dívky – nováčkové i Eliška z elévů. Holky 
bojovaly jako lvice a nechaly na hřišti 
úplně vše. Díky tomu vyválčily 4 důležité 
body, dál zůstaly v čele tabulky, i když již 
jen o jediný bod. Doufáme, že na turnaji 
před Vánocemi v Plzni budou dívky opět 
kompletní, dobře si zahrají a soupeřkám 
moc bodů nenechají. 

Dobré jméno Katovic na hřišti hájí: 
Veronika Bláhová, Denisa Buchtová, 
Alžběta Fáberová, Kateřina Gálisová, 
Magdaléna Himmerová, Lucie Hovorková, 
Barbora Novotná, Eliška Novotná, 
Michaela Pavlíková a Tereza Rejšková.
Florbal BEZ Katovice v sezóně 2019/2020 
podporují: městys Katovice, QUINT 
s.r.o., Český florbal z.s., Jihočeský 
kraj a Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
Za Florbal BEZ Katovice Michal Novotný
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Milí spoluobčané,
jsem moc rád, že se nám ve 
spolupráci s některými z Vás podařilo 
zorganizovat celou řadu kulturních, 
společenských a sportovních akcí, 
které určitě potěšily většinou velmi 
početnou diváckou obec a dělají nám 
bezpochyby skvělou reklamu široko 
daleko. Také rozsah našich aktivit je 
určitě ojedinělý a to je výborné.
Dovolte, abych na tomto místě 
poděkoval všem, kteří se na 
uspořádání akcí podíleli a pomohli je 
v Katovicích zrealizovat a organizačně 
zajistit, téměř vždy naprosto nezištně 
a dobrovolně.
Měl jsem možnost setkat se osobně 
po těchto akcích s celou řadou 
účinkujících, všichni byli prostředím, 
organizačním zajištěním akcí a jejich 
diváckou kulisou nadšeni a moc se 
jim u nás líbilo. I toto je pro nás určitě 
skvělá reklama.
Program na rok 2020 se dává pomalu, 
ale jistě dohromady a již teď je téměř 
jisté, že u nás bude opět k vidění celá 
řada výjimečných akcí a že se máme 
opravdu na co těšit.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát 
do roku 2020 vše nejlepší a hlavně 
hodně zdraví. 
Milan Janda, předseda výboru pro 
kulturu, sport a spolkovou činnost  

PoděkováníOdpadové hospodářství, 
jak dál

Zřizujeme sběrný dvůr, místa pro 
ukládání separovaných odpadů a 
jedlých olejů a tuků, zpětný odběr 
elektro zařízení, svoz komunálního 
odpadu.

Hlavním naším partnerem v odpadech 
je společnost Marius Pedersen, která 
se podílí na svozu a odstranění odpadů 
z městyse. Se společností byla uzavřena 
pětiletá smlouva, která potrvá ještě dva 
roky. Svoz odpadů je dobře prováděn, byť 
jsme se letos potýkali např. s odvozem 
dřeva ze sběrného dvora, ale v současné 
době jsou již problémy překonány. Koncem 
listopadu vedení obce navštívili zástupci 
společnosti Marius Pedersen, aby nastínili 
spolupráci na příští rok. Po debatě 
nad praktickými problémy spojenými 
s odvozem a likvidací odpadu z městyse, 
a to hlavně ze sběrného dvora, byl řešen 
svoz směsného komunálního odpadu 
v popelnicích.  Cílem je minimalizovat 
objem tohoto odpadu ještě lepším tříděním 
v domácnostech. Stále je v popelnicích 
příliš mnoho recyklovatelných materiálů 
a zejména biologického odpadu. Pokud 
se nám povede omezit objem směsného 
komunálního odpadu, kterého městys 
v současné době produkuje více než 
300 tun ročně, povede se mimo jiné 

Každá obec je garantem nakládání 
s odpady svých občanů.

snížit vysoké náklady na jeho svoz a 
likvidaci. Vzhledem k rostoucím nákladům 
na likvidaci byl městysi předložen 
k projednání dodatek ke smlouvě se 
společností Marius Pedersen o zvýšení 
ceny za svoz a likvidaci odpadů nejen o 
inflaci, k čemuž společnost přistupuje 
poprvé za dobu platnosti smlouvy, 
ale i k jednorázovému zdražení svozu 
směsného komunálního odpadu. I přes 
zvyšující se cenu za likvidaci odpadů, 
nebude přistoupeno ke zvyšování poplatku 
za odpady. V nové, obecně závazné 
vyhlášce městyse Katovice bude zachován 
současný poplatek 500 Kč na osobu. 

Zbytečnou finanční zátěží odpadového 
hospodářství je likvidace starých 
pneumatik. Již několik let podle zákona 
o odpadech funguje systém zpětného 
odběru použitých pneumatik. Na určených 
místech, ponejvíce jsou to prodejci 
pneumatik je možno vrátit bezplatně ojeté 
pneumatiky. Ten, kdo je takto přijme, je 
dotován výrobci pneumatik a dotace slouží 
k jejich likvidaci. V Katovicích bohužel 
nikdo takový není, ale ve Strakonicích je 
několik firem, které se zpětným odběrem 
pneumatik zabývají. Pokud pneumatiky 
odvezete do sběrného dvora, musí městys 
za likvidaci zaplatit z našich společných 
peněz. 

Poděkování 
Jistě jste si všimli, že se rozrostla 
naše vánoční výzdoba na náměstí. 
Chceme tímto poděkovat za pomoc a 
trpělivost při realizaci našich nápadů. 
Firmě Quint spol. s.r.o. za výrobu 
nových světelných koulí a panu 
Ředinovi za stromek před úřad. 
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Kultura Katovice
Co nás čeká v lednu? 
Městys Katovice pro vás připravil už v 
lednu zajímavé kulturní akce.

od 18.00 hod vás zveme do 
kulturního domu na přednášku 
Mgr. et Mgr. Marka Orko Váchy 
PhD., přednosty Ústavu etiky 
a humanitních studií 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, kněze, teologa, 
přírodovědcedce, pedagoga a
spisovatele na téma Věda a víra.

Neděle 12. 1. 2020

Sobota 18. 1. 2020

městys Katovice společně se sborem 
dobrovolných hasičů pořádá Retro 
disko Františka Mareše.

Sobota 25. 1. 2020

městys pořádá folkový recitál Dua 
Lupíkovců z Písku. V létě v kempu 
měli obrovský ohlas, a tak po domluvě 
vystoupí v kulturním domě.

Sbor dobrovolných hasičů 
Katovice

Vážení spoluobčané, jsou před námi 
jedny z  nejkrásnějších svátků v  
roce, svátky vánoční. Vánoční čas je 
obdobím klidu a pohody, ale i obdobím, 
kdy se zamýšlíme nad uplynulým 
rokem. Dovolte nám, abychom Vás 
krátce informovali o činnosti sboru 
v letošním roce.

Náš sbor zasahoval celkem 6krát, a 
to při požárech, dopravních nehodách 
a technických pomocích. Zásahová 
jednotka prošla během roku částečnou 
generační obměnou, výměnou výzbroje 
a výstroje, která byla již nevyhovující a 
mnohdy nefunkční. V následujícím roce 
hodláme v obměně výzbroje a výstroje 
ve spolupráci s městysem Katovice 
pokračovat. Bohužel, co je hasičské, je 
drahé, a proto bude tato obměna trvat 
několik let.

Kromě plnění povinností plynoucích ze 
stanov sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska jsme se podíleli i na kulturním a 
společenském životě. Jako každoročně 
jsme se účastnili vzpomínkového setkání 
k výročí upálení Mistra Jana Husa, 
křesťanského procesí Božího těla a pouti 
na sv. Anně. Pro nejmenší občany Katovic 
jsme, jako již v minulých letech, uspořádali 
pálení čarodějnic a novinkou byl dětský 
den spojený s ukázkou práce hasičů, 
psovoda, doplněný vystoupením klauna 
a spoustou dětských her, se kterými nám 
pomáhal TJ Sokol Katovice. V letošním 
roce jsme se stali pořadateli okrskové 
soutěže okrsků Katovice a S. Hoštice.

Již tradičně po řadu let pracuje náš sbor 
s mládeží, která na hasičských soutěží 
v kategorii přípravka a mladší velmi 
úspěšně reprezentuje městys Katovice. 
Hasičské děti každý rok jezdí na dvoudenní 

soustředění, kde zdokonalují svoji soutěžní 
činnost a učí se dobré kolektivní hasičské 
práci. V letošním roce se soustředění 
konalo v kempu Bezdrev v Hluboké nad 
Vltavou. Tradiční akcí pořádanou naším 
sborem je dětská soutěž v požárním útoku 
„O pohár starostky městyse Katovice“. 
Aktivita mladých hasičů nekončí ani 
v zimních měsících. V prostorách nad 
hasičskou zbrojnicí se připravují na další 
soutěžní sezónu, malují a hrají různé hry.

Během léta došlo na prostranství za 
hasičskou zbrojnicí k drobným úpravám, 
které pomohly zlepšit sportovní aktivity 
našich družstev. Prostranství bylo 
osazeno překážkami, velkoobjemovou 
nádrží na vodu a částečně upraveno okolí 
hasičské zbrojnice. To vše se povedlo díky 
dobrovolnické práci našich členů, kteří 
během celého roku udržují nejen hasičskou 
zbrojnici, ale i celé její okolí.

Náš sbor nezapomíná na své členy ani na 
občany Katovic. Tradiční akcí je hasičský 
ples, gulášování, zabijačkové hody a 
mnohé další akce pořádané ve spolupráci 
s městysem Katovice. Úspěšnou akci 
„Zájezd na Moravu“, která se konala na 
podzim a sklidila velký ohlas, bychom rádi 
v příštích letech zopakovali. 

Rok 2020 je pro sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska rokem volebním. Proto 
i SDH Katovice čekají 11. 1. 2020 na valné 
hromadě volby, kdy členové sboru zvolí 
nové vedení na dalších 5 let.

Závěrem, byxhom rádi poděkovali vedení 
městyse Katovice za projevenou přízeň a 
dobrou spolupráci, stejně tak všem členům 
a příznivcům katovických hasičů.
Všem občanům městyse Katovice přejeme 
krásné prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně štěstí, zdraví a rodinné 
pohody.                        Výbor SDH Katovice
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Z Katovic až po Orlík
Na soutoku Otavy s Volyňkou ve Strakonicích se nachází gotický hrad a barokní zámek s kostelem svatého Prokopa. Cestou ze Strakonic do Písku musíme 
překonat 6 jezů, a to ve Slaníku, Štěkni, Přeborovicích, Jirkal (v Čejeticích), …..1. tajenka…… u Kestřan a Václavský jez v Písku. Jez je vodní dílo, které 
slouží k vzedmutí hladiny na vodním toku a tím i ke zvýšení splavnosti řeky. Před Pískem se na pravé straně řeky vlévá nejvodnější přítok - Blanice. 
Otava je přemostěna v Písku nejstarším dochovaným mostem v Česku, který pochází ze 13. století. Při posledních povodních v roce 2002 hrozilo stržení 
historického mostu. U Zvíkovského Podhradí se řeka Otava vlévá do Vltavy a stává se součástí Orlické přehradní nádrže (…….2.tajenka…….), která 
vznikla v roce 1959 zatopením 10 vesnic (Orlických Zlákovic, Zbenických Zlákovic, Těchnic, …3.tajenka……., Podskalí, Radavy, Velkého Víru, Žďákova 
a Letoštic. Na místě soutoku byl kdysi postaven na skále nad hlubokým údolím Vltavy zámek Orlík, který se po zatopení údolí dnes nachází jen pár metrů 
nad hladinou Orlické přehrady.   Tajenka z minulého čísla: …. Březový potok, strakonickou kotlinu, starých odrůd …..

Vodorovně:
A) mongolský pastevec, iniciály malíře Picassa, solmizační slabika, iniciály herce Kopeckého, značka koňské síly, část molekuly. B) bývalé platidlo 
Německa, Olga domácky, poplach, bývalé platidlo Itálie. C) policejní vůz, popravčí, zde, SPZ Kolín, popěvek, uhlovodík s osmy uhlíky. D) anebo, …. 
3. tajenka………., celní kód Rakouska. E) druh obrazu, plemeno loveckého psa, lesklý nátěr, důrazný zápor, podlahová krytina. F) iniciály herce 
Lukavského, porážka v boxu, model fordu, odříkavý člověk, vření, římská číslovka 1500. G) zástup lidí, jméno spisovatele Pavla, francouzský komik, 
čistit vodou, SPZ Mostu. H) římská bohyně úrody, sebranka, planá núbijská bavlna, šachový výraz. I) …..2. tajenka……… J) anglicky dub, obec v 
Senegalu, zemědělské usedlosti, poslední Rožmberk. K) chemická značka zinku, druh dubu, český zpěvák, anglicky krysa, kloubní nemoc. L) osobní 
zájmeno, řetězec prodejen oblečení, forma na obuv, předložka, mezinárodní sdružení leteckých dopravců. M) knír, mužský zpěvný hlas, germán, střevíc, 
Klub angažovaných nestraníků. N) strojní traktorová stanice, ……1. tajenka………, německy babička. O) močálovitá krajina, japonská délková míra, 
chemická značka thália, zkratka komorní orchestr, poloha cvičence, synova manželka. P) dezinfekční přípravek, odpadní kanál, starost, jednotka ryzosti 
zlata. R) usazené nečistoty z ovzduší, staré české zájmeno, slovensky jestli, iniciály lyžaře Tomby, zkratka oděvní tvorby, římský mravokárce.
Svisle:
1) japonská lovkyně perel, zkratka Báňská stavební společnost. 2) farma v USA, setina hektaru, zkratka tělesná výchova, peřej. 3) druh zboží, importy, 
řeka v Katovicích, 4) tuhý komunální odpad, SPZ Klatovy, pomocník faráře, správce uměleckých sbírek. 5) MPZ letadel Nikaraguy, nádoba u studny, 
státní technická kontrola, zvýšený tón, opět. 6) obrat k lepšímu, nedopalek, bývalý manžel Lucie Bílé, 7) plochý předmět, výrobek, kladně nabitý ion. 
8) písmeno, německy tedy, dravý kytovec. 9) jméno Staška, splynutí řek, zkratka sportovní oddíl plavání, výztužná lišta. 10) školní hala, hadičky na 
cévkování, prodejna nábytku. 11) druh opice, český výrobce elektrospotřebičů, německý filozof, hák do zdi. 12) tlouci zobákem, rámová pila, bydlet. 13) 
jméno moderátorky Pawlowské, škraboška, tmel. 14) dětský husitský válečník, naleziště, osekat. 15) lahodný nápoj, bývalé lotyšské platidlo, okrasný 
pták, americká herečka Cameron, sportovní klub. 16) mořští ptáci, evropan, panna Marie, balkánský palác. 17) velikán, nářadí k okopávání, český 
vojenský radar. 18) kypřit půdu, předložka, iniciály prezidenta Novotného, polodrahokam. 19) vazal, a sice.

Nápověda: OAK, RAO, RAT, IATA, RI

křížovku připravil: ing. Miroslav Hrúz



 VÁNOČNÍ HRANÍ  
 

ADAMA  
VÁCLAVA 
MICHNY 

 

Varhany:   Václav Růžek 

Zpěv:   Vendula Zdráhalová 
 

 

VÁNOČNÍ PÍSNĚ  
A VARHANNÍ VARIACE 
 

PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2019 
OD 15:30 H 

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA 
V KATOVICÍCH 

 

 

Pořádá Římskokatolická farnost Katovice 

                      
Robin Hood Open 
                     =10= 
   10-tý šipkový turnaj  501. DO   ,,neregistrovaných‘‘ 
se koná na kluzišti v klubovně Sokola Katovice               
v pátek  27.12.2019 

 
Prezentace: 15 hod.  
Start:  15.30 hod. !!!  

 

Bingo:  každé číslo hozené třikrát po sobě 
trojnásobkem   =  láhev šampaňského.   
Vlezné 100,-Kč, /občerstvení a ceny zajištěné / 

 Hrát se bude na dva  šipkové automaty !! 
 

Prosíme všechny zájemce o včasné  přihlášení  u 
obsluhy  v klubovně  na  kluzišti, nebo na  
tel: 725 80 85 85. 
                Max. počet hráčů 32 !!! 
  
     Přijďte si zaházet a  pobavit se !!!  


