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Vážení a milí spoluobčané,
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Všichni doufáme, že s roušku 
odkládáme velkou část obav z možnosti 
nákazy a ohrožení zdraví.

Složité období bylo vyváženo projevy 
vzájemného pochopení a pomoci, a tak 
nezbývá než věřit, že spolu s rouškou 
neodložíme jak ohleduplnost, vzájemnou 
podporu, pomoc starším spoluobčanům, 
tak smysl pro humor. Města a obce budou 
trápit nižší příjmy, zpomalení investic, 
hlavně těch velkých. My se budeme snažit 
vyrovnat se s předpokládaným snížením 
příjmů do rozpočtu městyse formou úspor. 
Přesto některé stavební akce proběhly 
a budou probíhat. V ulici Za Tratí bylo 
vyměněno veřejné osvětlení, ve škole se 
opravuje WC a budují šatny u tělocvičny. 
Na tuto nejnákladnější akci letošního roku 
se nám podařilo získat dotaci 600.000 Kč. 
V pečovatelském domě byla vyměněna 

okna. Stále probíhají přípravy na výstavbu 
nové školky a připravujeme urbanistickou 
studii na území v lokalitě Pláně. Doufám, 
že se během léta a na podzim podaří na 
základě uvolňování opatření vydaných 
vládou uspořádat některé zrušené kulturní 
akce a my se na nich setkáme. 

Přeji vám všem pevné zdraví a pouze 
samé dobré zprávy.

Šárka Němečková, starostka

jsme na začátku léta a já pevně věřím,
že i na konci období, které bylo poznamenáno 
pandemií.

Evidence obyvatel

Prázdninové akce

Ráda touto cestou předávám poděkování od společnosti ČEVAK a.s. 
Během nouzového stavu jste byli požádáni o zaslání odečtů stavu vodoměrů 
ve vašich domácnostech. Všem vám patří dík za zodpovědný přístup a skvělou 
spolupráci. Šárka Němečková, starostka

Upozornění o pozastavení odběru použitého oblečení
Během nouzového stavu jste zajisté zaregistrovali, že kolem kontejnerů na textil 
umístěných u hasičské zbrojnice a v Žižkově ulici se nachází velké množství 
textilního odpadu. Kontaktovali jsme firmu Textileco, která odvoz do této doby 
zajišťovala. Byli jsme ujištěni, že situace je spojená s nouzovým stavem a že dojde 
k nápravě. Nestalo se tak, a tak hledáme nového partnera na odvoz textilu. Tímto 
vás žádáme o pochopení. Textil je možné odvážet až do odvolání do sběrného dvora. 
Šárka Němečková, starostka

Co nám bohužel také nouzový stav přinesl?
Během nouzového stavu jsme zaznamenali vandalství na našem obecním majetku. 
Pomalované značky, koše, cedule, zničená mapa. Škoda, že se nepodařilo „malíře“ 
chytit. Bylo by skvělé mu dát zaplatit práci a materiál použitý na opravu jeho 
„uměleckých děl“, za která by se možná stydělo i dítě z mateřské školy. Šárka 

Němečková, starostka

Slušný rozjezd „kultury“
Ve středu 24. 6. se konalo setkání výboru pro spolkovou činnost, kulturu a 
sport. Na pořadu jednání byl rozjezd kulturních, společenských i sportovních 
akcí v našem městečku. Byli jsme potěšeni, kolik akcí je na nadcházející léto 
a podzim připraveno. Chceme vás na ně pozvat. Budeme rádi, když přijdete.
Za výbor Milan Janda a Jindřich Zdráhal

rok obyvatel cizinci
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zatím 1336

13

7
6
7
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4. 7. RestArt Zavíračka v 
restauraci U Trčků

4. 7. Neckyáda
5. 7. Památka M. Jana Husa, 

náměstí
10. 7. Disco v kulturním domě, 

SDH
8. 8. Cykloden v areálu 

Podskalí, Rally Fans
15. 8. 17. Pootavský turnaj v 

metané, areál Podskalí, 
Sokol Katovice

22. 8. 20. Ekorally, areál 
Podskalí, Autoklub Otava 
Katovice

28.-30. 8. Katovický Otesánek, 
setkání řezbářů a 
dřevosochařů

29. 8. Rozloučení s prázdninami 
za hasičárnou, SDH 
Katovice

5. 9. Oslavy 100 let založení TJ 
Sokol Katovice

12. 9. Soutěž dětí v požárním 
sportu, SDH Katovice

19. 9. Podzim na Bajkale, odpoledne 
pro dospělé i děti za 
bytovkami
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zdravím vás po čase mnoha omezení, 
kterými jsme se snažili zamezit šíření 
nemoci, která nejednomu člověku 
zkomplikovala život.

Uvědomujeme si, jak není ani žádoucí, 
ani jednoduché, abychom se prostě 
vrátili k tomu, jak to bylo předtím. Na 
jednu stranu by bylo nezodpovědné vůči 
sobě i druhým nepoučit se a přestat být 
vnímavými vůči nebezpečí, a to nejen 
koronaviru. Je přece mnohem více 
skutečností, kterým bychom se měli 
vyhýbat, a nouzový stav nám to mohl 
připomenout. Na druhou stranu nelze 

Neztrácet hlavu ani naději
Milí přátelé, vážení občané Katovic i přilehlých osad,

trvale žít v úzkostném strachu z tohoto 
viru a v izolaci z něho vyplývající. To ničí 
životy s podobnou krutostí. Tedy hledejme 
i zde rovnováhu a neztrácejme hlavu.

Je úžasné kolik lidí v situaci ohrožení 
bylo ochotno nasadit své síly. Velký dík 
patří všem zdravotníkům, záchranářům, 
hasičům, armádě, dobrovolníkům, ale i 
lidem, kteří mnohé konali ve skrytosti, 
bez kamer a objektivů. Těm, kdo se starali 
o seniory nejen ve svých rodinách, kdo 
byli a jsou komukoli oporou. Nelze ale 
přehlédnout, že někdy obavy přinesly také 
agresi, netrpělivost. Někdo měl snadnou 

omluvu toho, proč nenavštívit babičku či 
dědu… Každá mince má dvě strany – kéž 
vyjdeme z této situace na té lepší, nebo 
aspoň pro ni rozhodnuti.

Současnou situací bude nejspíš 
poznamenán i čas prázdnin, někdo bude 
měnit destinaci dovolené, někdo o ni kvůli 
finanční situaci třeba přijde úplně. Přeji 
nám všem, abychom našli čas na obnovu 
sil a odhodlání. Nenechme si vzít naději 
– Kristova cesta, kterou nám ukázal, je 
svědectvím, že život je silnější nejen než 
nemoci, ale i než samotná smrt!

Roman Dvořák, administrátor farnosti (farář)

Noc kostelů 
Noc kostelů se stala asi první akcí ve 

veřejných prostorách v Katovicích po 
„Covidu“. 

Účastnilo se více než 50 lidí a potěšující 
je množství návštěvníků, kteří běžně do 
kostela nechodí. Přítomné přivítal místní 
kaplan P. Miroslav Šašek, který již téměř 
rok o naši farnost pečuje. Program byl 
zaměřen zvláště na osobu P. Josefa 
Jílka, jehož 75. výročí mučednické smrti 
jsme si připomněli 20.4. Po krátkém 
seznámení s jeho životem jsme si prohlédli 

fotografie městyse z 30. a 40. let 20. stol., 
tedy z doby působení P. Jílka, slovem 
je doplnila kronikářka Irena Novotná. 
Poslední okamžiky života P. Jílka jsme 
si připomněli prostřednictvím vyprávění 
jeho spoluvězně Jana Čížka, jak jsou 
zaznamenány v knize „Aby národ žil“. 

Během programu byly představeny nové 
poštovní známky s motivem P. Josefa 
Jílka. Autorem projektu je spisovatel a 
novinář Radek Gális, který také vysvětlil 
vznik známek. Na známkách je zachycen P. 

Jílek, katovický kostel s farou a rodný dům 
P. Jílka ve Výhni. Aršík poštovních známek 
vydá Česká pošta v létě a za zvýhodněnou 
cenu je ho již teď možné rezervovat na 
mailu ragal@seznam.cz. 

Noc kostelů se neobešla bez hudby. 
Hudební doprovod zajistili mladí hudebníci 
a zpěváci, a to bratři Čapkovi na žestě, 
sourozenci Zdráhalovi na varhany a 
Barbora Novotná na housle.

Díky všem, kdo svou přítomností tuto akci 
podpořili. Jindřich Zdráhal, místostarosta.

Poštovní známka s P. Jílkem
Z iniciativy novináře a spisovatele 

Radka Gálise spatří světlo světa 
aršík poštovních známek věnovaných 
osobnosti P. Josefa Jílka.

 Jedná se o vydání edice poštovních 
známek České pošty v omezeném 
nákladu a je předpoklad, že bude velmi 
rychle vyprodána. Pro ty, kdo by si tuto 
jedinečnou a více se neopakující památku 
na našeho milého kněze chtěli koupit, je 
zde nabídka objednání si aršíku za cenu 
330,- Kč. Uvedená cena reflektuje pouze 
náklady na vydání známky, nikoliv marži 
České pošty. 

V případě zájmu pište na mail ragal@
seznam.cz nebo na tel. 724 340 430.



 Letos městys Katovice dokončil 
změnu územního plánu městyse 
Katovice č. 1, která byla nutná pro 
změnu plochy, na níž plánujeme 
postavit novou mateřskou školu.

Už při dokončování změny se na městys 
obrátil další vlastník s návrhem na změnu, 
kterou však již nebylo možné v současném 
řízení realizovat. Změnou by mohla projít 
též textová část územního plánu. Jedná 
se zejména o omezení výstavby, daná 
maximální zastavitelnou plochou ve výši 
30% nebo 40% plochy pozemku. Na první 
pohled se zdá, že zastavět více než 40% 
pozemku je téměř nemožné. U menších 
pozemků v intravilánu obce, které jsou 
již zastavěny stavbami, se vlastník i jen 
malou přístavbou může setkat s tímto 
problémem. Bohužel takový vlastník nemá 
jiné východisko, než buď nestavět, neboť 
nezíská stavební povolení, nebo stavět tzv. 
na černo. 

Dalším aspektem, proč vyvolat 
změnu textové části územního plánu, je 
připravovaná revize katastru nemovitostí, 

kterou bude v nejbližších letech provádět 
Katastrální pracoviště Strakonice. Při 
ní budou zjišťovány změny oproti stavu 
evidovanému v katastru nemovitostí, 
kterými se rozumí i černé stavby. Pokud se 
stavebník vejde do zastavitelné plochy 40% 
výměry pozemku, má vyhráno a lze tuto 
stavbu legalizovat. Pokud bude přes tuto 
hodnotu, bude muset na výzvu stavebního 
úřadu ve Strakonicích takovou stavbu 
odstranit. Obecně vzato se od plošných 
regulativ v územních plánech ustupuje, 
neboť to brání občanům v možnosti 
zastavět pozemky nutnými stavbami. Jiné 
je to v plochách navrhovaných k výstavbě, 
kde se s omezením plochy zástavby nadále 
počítá.

Možná změna územního plánu se týká 
louky za hasičskou zbrojnicí. Ta je doposud 
vedena v plochách pro průmyslové 
využití. Již několik let funguje jako 
hasičské cvičiště a konají se zde sportovní 
a společenské akce. Nabízí se možnost 
převodu do ploch pro sport a rekreaci, a 
to i vzhledem k možné výstavbě sportovní 

Změna územního plánu
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haly v této lokalitě. Současný územní 
plán pochází z roku 2013 a projednáván 
byl několik let. Je možné, že některým 
vlastníkům pozemků přestalo vyhovovat 
zařazení jejich pozemku do příslušného 
druhu ploch. Mohou tedy v rámci této 
změny územního plánu požádat o změnu 
zařazení svého pozemku. Tato změna by 
však měla být v souladu s rozvojem naší 
obce.

Vyzýváme vlastníky pozemků 
v katastrálním území Katovice, kteří by 
chtěli provést změnu zařazení svého 
pozemku v územním plánu, o podání 
žádosti o změnu územního plánu. Učiňte 
tak písemně s odůvodněním změny, podání 
ať je doplněno grafickým znázorněním. 

Žádosti doručte do 14. 8. 2020 do 14 
hodin na podatelnu Úřadu městyse 
Katovice.

Předpokládáme, že se jedná o poslední 
změnu územního plánu městyse Katovice 
na několik dalších let.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Nové sportovní zázemí oddílu
metané Sokola Katovice

 Sokol Katovice se výrazně podílí 
na sportovním i kulturním vyžití 
katovických občanů.

K tomu je zapotřebí nejenom nadšení 
pro věc, ale i technické zázemí. Aby bylo 
možné kvalitně trénovat a pořádat turnaje 
v metané, bylo nutné modernizovat hřiště. 
V průběhu minulého roku firma Swietelsky 
s.r.o. položila nový asfaltový koberec a 
provedla rekonstrukci multifunkčního 
hřiště s umělým povrchem. Firma 
Swietelsky s.r.o. slíbila nalajnování 
nových drah firmou, která se specializuje 
na lajnování sportovišť. Ke konci roku 
již bylo špatné počasí, které nedovolilo 
lajnování metanářských drah. Realizace 
byla přeložena na I. čtvrtletí 2020. Jaké 
bylo překvapení, když firma předložila 
předběžný rozpočet na lajnování 7 drah 
ve výši 84 000,- Kč bez DPH. Po dohodě s 
městysem Katovice se metanáři rozhodli 

pro lajnování svépomocí. Firma Quint 
spol. s r.o. za finančního přispění městyse 
Katovice vyrobila šablony na kruhy 
použitím laserové techniky. Šablony na 
vodorovné lajny vyrobil pan Miroslav 
Lafata, mimo jiné zakládající člen oddílu 
metané v Katovicích. Za účasti členů 
Sokola Katovice celá akce trvala pouhé 4 
dny ( 1.den zaměřování, 2. den lajnování 
venkovních obrysů drah, 3. den kompletní 
vnitřní nastříkání 4 drah a 4. den 
nastříkání posledních 3 drah). Poslední 
den se brigády zúčastnila i katovická 
mládež, která pomohla s úklidem dřeva a 
natíráním stolů pod pergolou.

Velké poděkování patří Obecnímu úřadu 
městyse Katovice a zvlášť paní starostce 
Šárce Němečkové za motivační a zejména 
za finanční pomoc a všem, kteří se na 
zdárném dokončení akce podíleli. Rád bych 
tímto pozval občany Katovic a zejména 

katovickou mládež k využívání sportovního 
areálu nejen ke sportování.

Sportu zdar a metané zvlášť!!!!
Ing. Miroslav Hrúz
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Masáže a spirální stabilizace pátěře v Katovicích

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. Objednání na tel. 605 480 800 nebo na matejsokol@seznam.cz.
Bc. Matěj Sokol, DiS. masér a osobní trenér/terapeut.



Podzimní beseda s autorkou knihy 
„Hrdý Budžes“, spisovatelkou Irenou 
Douskovou.

Kolářova knihovna Katovice připravuje 
pro čtenáře a širokou veřejnost besedu se 
spisovatelkou Irenou Douskovou. Zásluhou 
divadelního představení s herečkou Bárou 

Podzimní beseda
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Letní jóga v Katovicích - SPOLU
Během července a srpna vás srdečně zvu na kurzy jógy pro mládež a dospělé každý 

čtvrtek od 18:00 do 19:30 hod. Zaměříme se na protažení celého těla, odložení stresu 
a napětí, podporu imunity, relaxaci, meditaci. K dokonalému propojení se s přírodou je 

prozatím naše cvičení naplánováno za příznivého počasí na louce u větrolamu, za nepřízně v 
kulturním domě. 

Místo konání si raději před cvičením ověřte na o.s.orin@seznam.cz nebo na tel.720 314 523
Těším se na společné ztišení Libuše Holečková

Plánované pohybové aktivity od září 2020 studio ORIN v Katovicích 
Pro děti a mládež

Taneční kroužek pro děti od 4 let - čtvrtek
Street dance pro děti od 7let - pátek

Street dance pro juniory – pátek
Pohybové hrátky pro děti od 5 let – úterý

Pro mládež a dospělé
Jóga – úterý a čtvrtek

Podrobnosti budou včas zveřejněny na https://www.facebook.com/ORIN.cz 

Hrzánovou v hlavní roli se největší oblibě 
těší její román Hrdý Budžes.

Beseda se uskuteční v týdnu knihoven 
(5. 10. -11. 10.), přesný datum a čas bude 
upřesněn.

Srdečně Vás zveme!

Spolek Rally Fans Katovice a další 
přátelé cyklistiky srdečně zvou 
všechny malé i větší závodníky na 12. 
ročník Dětského cyklistického dne, 
který se uskuteční 8. srpna 2020 
ve sportovním areálu Na Podskalí 
(kluziště). Opět bude připraven 
vzdělávací i zábavný program spojený 
se soutěží o zajímavé ceny. Registrace 
závodníků bude již tradičně od 8:00 do 
9:00. Podrobné informace se dozvíte 
na výlepových plochách, stránkách 
městyse Katovice a sociálních sítích v 
průběhu měsíce července. 

Pozvánka na 12. 
ročník Dětského 
cyklistického dne 

Pozvánka na 
Neckyádu 2020.
Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, 
milí přátelé, rádi bychom vás tímto 
pozvali první prázdninovou sobotu
4. 7. 2020 k řece Otavě, na úsek mezi 
Katovicemi (kempem Otavský ráj) a 
strakonickým Podskalím, kde se od 12 
do 16 hodin bude odehrávat přehlídka 
kuriózních plavidel „Neckyáda 2020“. 
Se členy posádek, tedy s postavičkami 
oděnými do pohádkových, bájných 
i jinak prapodivných kostýmů se 
můžete osobně potkat v Katovicích ve 
12:00 na startu Neckyády v kempu 
Otavský ráj u Pavla Bradáče a potom 
také ve Strakonicích mezi 13. a 15. 
hodinou na Ostrově na Podskalí,
a to mezi hrází pod Velkou Skalou
a občerstvením Na Ostrově. Partička 
ze Čkyně vedená Pavlem Pechouškem 
by měla sehrát krátké představení pro 
malé i velké diváky s názvem Červená 
Karkulka. Věřím, že tato nevšední 
akce vám zpříjemní první prázdninové 
sobotní odpoledne roku 2020.
Ctibor Hanzlovský, Iveta Štěchová, Ladislav Kuzma Václavík

Taneční kroužek od 4 let Junioři, 1. místo Czech Dance Tour,

Jindřichův Hradec 30. 3. 2019
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Nový sportovní oddíl

Dne 29. 1. 2020 byl na Českém 
plaveckém svazu zaregistrován a začal 
působit při Sokolu Katovice z.s. nově 
založený oddíl otužování a dálkového 
plavání. 

Bude se zapojovat do soutěží Českého 
poháru, provozovat rekreační a kondiční 
plavání a otužování a podílet se na kulturní 
a společenské činnosti. Oddíl otužování a 
dálkového plavání děkuje Sokolu Katovice 
za podporu při svém založení . Je to pro 
nás závazek důstojně reprezentovat oddíl 
i městys Katovice v ČR.

Sportovní činnost: V Českém poháru v 
letošní sezoně 2019/2020 oddíl startoval v 
7 závodech a získal 640 bodů. V hodnocení 
oddílů obsadil 26 místo ze 40 oddílů v ČR. 
Na výsledku se podíleli 2 plavci, Michaela 
Chalušová a Jiří Zahradník.

Pro náš nově založený oddíl bude 
důležitá nová sezona 2020/2021.  
Ta začíná plaváním v propasti Macocha 
dne 4.10. V současné době se tvoří 
soutěžní družstvo, které má zatím 
4 plavce (Ninu Černou, Michaelu 
Chalušovou, Vlaďku Chalušovou, Jiřího 
Zahradníka). Nina Černá obsadila  
v letošním ročníku ČP /v barvách Fezka 
Strakonice/ celkové 365. místo z 610 
otužilců, ve své kategorii 35. místo za 159 

Při Sokolu Katovice byl založen oddíl otužování a dálkového plavání
bodů, vyplavala III. výkonnostní třídu. 
Michaela Chalušová obsadila celkové 
393. místo, v kategorii 30. místo za 108 
bodů, vyplavala III. VT. Jiří Zahradník 
obsadil 92. místo, v kategorii 5. místo 
za 3007 bodů, vyplaval mistrovskou 
třídu, probojoval se na mistrovství ČR, 
v duatlonu 5. místo, na 500 metrů prsa 
5. místo a 500 metrů volný způsob 7. 
místo. Polovinu sezony startoval za Fezko 
Strakonice. Vlaďka Chalušová a David 
Zoubek patří mezi zakládající členy oddílu, 
v žádné soutěži zatím nestartovali.

Členové soutěžního družstva se na 
novou sezonu připravují plaváním v Otavě 
v Katovicích, ve Volyňce v Mutěnicích a 
na rybnících a lomech v okolí Chanovic. 
Součástí přípravy bude start na 3. ročníku 
Jordánského maratonu v Táboře 
/18. 7./ na 3000 metrů a plavání ve Veselí 
n.Lužnicí 9. 8. na 1000 metrů.

Rekreační a kondiční otužování a 
plavání, kulturní a společenská činnost. 
V této oblasti budeme spolupracovat  
s pořadateli a pro naše zájemce zajistíme 
účast na akcích otužilců v okolí ( např. 
Písek-plavání pod kamenným mostem 
24. 12., Poříčí – namáčení s Mácou, 
Strakonice-novoroční plavání, České 
Budějovice – charitativní plavání pro 

Bazalku, Žihobce – velikonoční plavání, 
apod.). Ve spolupráci s ostatními spolky 
zorganizujeme 2 akce (např. Pouťové 
plavání a den Otavy).

Nejsme uzavřená společnost a zveme 
do svých řad nové zájemce o sportovní 
otužování a kondiční plavání / kontakt 
– Jiří Zahradník, tel.: 737 745 885, Nina 
Černá, tel.: 602 745 535/.

 Cílem otužování je zlepšování tělesné 
zdatnosti a upevňování zdraví a pevné 
vůle. Pod rekreačním otužováním 
rozumíme sprchování studenou vodou, 
saunování a sportování po celý rok, 
i v zimě, ve volné přírodě. Sportovní 
otužování chápeme jako plavání ve 
vodě pod 10° C po celý rok za každého 
počasí. Nejlepší pro začínající otužilce je 
pravidelná ranní sprcha studenou vodou 
a postupné prodlužování plavecké sezony. 
Informace o otužování jsou na webech:  
zimni-plavani.info a na czechswimming.cz.

V období léta budeme provozovat 
kondiční plavání individuálně, od září 
začneme s organizovaným plaváním  
a otužováním /termín a čas pro společné 
plavání všem příznivcům otužování 
oznámíme/. 

Sokol Katovice, oddíl DZP

Úspěšná sezóna 2019-2020  hokeje 
Sokola Katovice.

OP LH začal prvním utkáním 
6.10. 2019, základní část se hrála 
čtyřkolovým systémem každý s 
každým. 

Do soutěže nastoupili Sokol Katovice, 
Start Luby, TJ Sušice, HC Horažďovice, 
TJ Drahonice. Po ukončení základní části 
soutěže následovalo dvoukolové semifinále. 
Poté měly následovat boje o medaile, 
družstvo Sokola Katovice postoupilo do 
finálového zápasu s Drahonicemi a o třetí 
místo hrály Horažďovice se Sušicí. Je nutné 
podotknout, že Katovice se probojovaly do 
finálového utkání bez jediné porážky v celé 
sezóně a už tento úspěch se určitě zapíše do 
cca 80 let staré hokejové kroniky Katovic. 

V celé sezoně se odehrálo 17 utkání a 
poslední dvě semifinálová utkání se Sušicí 
se již do konečných výsledků nepočítala. 
Bohužel celé vyvrcholení sezony OPLH 
finálových zápasů OPLH a neuvěřitelně 
úspěšnou hokejovou sezónu Sokola Katovic 
zastavil nouzový stav epidemie Covid 19. 

Několik málo dní před finálovým zápasem 
byla plošně všechna sportoviště zavřena a 
tím se sportovní,,třešnička na dortu“ zahrát 
si a vyhrát finále rozplynula. 

Později řídící komise OS a OPLH Strakonice 
rozhodla o konečném vyhodnocení sezóny již 
po základní části soutěže v tomto pořadí:

Tabulka soutěže Okresní přebor 2019/2020
1. Sokol Katovice 16  11  5  0   95:48    27
2. HC Horažďovice 16  10  1  5   65:57    21
3. TJ Drahonice 16  7    3  6   79:60    17
4. TJ Sušice 16  5    1 10  68:76    11
5. Start VD Luby 16  1    2 13  44:110   4

Pokračování na straně 8
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Úspěšná sezona 2019-2020  hokeje Sokola Katovice. 
Průběh jednotlivých zápasů včetně jmen 

brankářů, kteří hájili katovickou branku, 
a nejlepších hráčů podle kanadského 
bodování. Celkem se na kanadském 
bodování podílelo 23 hráčů a brankář 
Roman Špiler starší se 2 asistencemi. 

Kanadské bodování OP LH 2019/2020

I když sezóna byla bez finále, vítězství v 
konečném stavu tabulky si všichni hráči, 
včetně trenéra Václava Křivance, zaslouží. 
Velké díky za poctivý a zodpovědný přístup ke 
každému utkání v celé sezoně 2019-2020 OP 
LH. Poděkování také fanouškům a samozřejmě 
městysi Katovice za vstřícnost a podporu.

Tímto bych rád pozval všechny členy 
hokeje, metané, nohejbalu, volejbalu a nově 
založených otužilců, fanoušky a přátele Sokola 
Katovice 15. 9. 2020 na kluziště, kde bude od 
8 hodin ráno probíhat tradiční již 17. ročník 
Pootavského turnaje v metané.  

V 16 hodin začne ořezávání grilovaného 
selátka a v 17 hodin bude oficiální předání 
vítězného poháru OP LH vedením ŘK 
Strakonice.  Pro sportovní vyžití bude 
připravené po celý den nově zrekonstruované 
multifunkční hříště s umělým povrchem. Od 18 
hodin zahraje hudební skupina Pakoně a ve 23 
hodin večer ukončí ohňostroj. Srdečně všechny 
zveme! 
Za Sokol Katovice Milan Krejčí

Katovice Luby 9:5 Špiler
Horažďovice Katovice 2:8 Špiler ml.

Katovice Sušice 7:2 Špiler ml.
Drahonice Katovice 4:8 Vastl
Katovice Luby 7:2 Špiler

Horažďovice Katovice 1:1 Špiler
Katovice Sušice 4:3 Vastl

Drahonice Katovice 3:3 Špiler
Luby Katovice 3:3 Špiler

Katovice Horažďovice 6:2 Špiler
Sušice Katovice 7:8 Špiler

Katovice Drahonice 3:3 Špiler
Luby Katovice 3:9 Špiler

Katovice Horažďovice 4:2 Špiler
Sušice Katovice 1:10 Špiler

Katovice Drahonice 5:5 Špiler

branky asistence celkem
Petr Krůček 21 6 27

Josef Hodánek 10 11 21
Milan Řehoř 2 19 21
Lukáš Řezník 5 12 17
Jan Andrle 11 5 16

Florbalisté se ohlížejí za sezónou
a chystají se na tu další

O předčasně ukončené sezóně jsme 
již ve zpravodaji referovali, nyní nám 
dovolte pár statistik. 

Kdo letos odehrál nejvíc zápasů?
Ze starších žáků byla na hřišti vždy trojice 

Vojta Dub, Petr Křivanec a Kuba Novák. Pánové 
tak odehráli všech 28 mistrovských utkání. Žáků 
letos nastoupilo celkem 9. Nejstaršímu hráči 
bylo 14 let a nejmladšímu 11. 

V žákyních nechyběla v lize ani jednou Kačka 
Gálisová, Terka Rejšková, Lucka Hovorková 
a logicky v brance Majda Himmerová. Tato 
čtveřice stihla všech 20 mistrovských utkání. 
Celkem startovalo 10 hráček, nejstarší bylo 15 
let a nejmladší 9 roků.

Nicméně holky těch zápasů měly více, protože 
startovaly i za kluky a některé zkoušely i 
dorosteneckou ligu v Písku. Pokud přidáme 
i tyto starty, pak nejvíce zápasů celkem 
odehrála Majda Himmerová (39), hned za ní 
je Bára Novotná (35) a Terka Rejšková, ta s 34 
mistrovskými zápasy. 

Z členů oddílu má hodně zápasů i Honza 
Novotný, který hostoval ve Strakonicích, kde 
odehrál 38 utkání.

Největším univerzálem je jistě Majda 
Himmerová, která ze své porce zápasů odehrála 
12 v poli a 27 v brance. Obě role si díky turnaji, 

kdy byl nemocný brankář, vyzkoušeli i kluci – 
Míra Čapek (2 zápasy v brance), Kuba Novák (1) 
a Vojta Dub (1).

Největší světoběžnicí byla Barča Novotná, 
která vedle soutěže žákyň a žáků, stihla ještě 
nastupovat za dorostenky FBC Písek a výběr 
Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Nejlepším střelcem z týmu kluků byl Kuba 
Novák, který dal 23 gólů (v kanadském bodování 
32 bodů), hned za ním byl Petr Křivanec s 18 
vstřelenými brankami (27 bodů) a Vojta Dub s 
15 góly (20 bodů). V klukovském přeboru ovšem 
řádily i naše holky, kdy třeba Terka Rejšková 
dala 15 gólů ze 14 zápasů.

Z děvčat byla nejvíce střelecky při chuti v 
jejich ligové soutěži Kačka Gálisová, která dala 
36 branek (44 bodů), dále pálila ostrými Barča 
Novotná – 25 gólů (34 bodů) a Terka Rejšková se 
16 góly (23 bodů). U děvčat není statistika plně 
vypovídající, protože nezahrnuje dalších 27 gólů, 
které tým vstřelil v zápasech o celkové pořadí 
v turnajích, navíc zaznamenávání asistencí bylo 
spíše sporadické. 

Pokud děvčatům připočteme góly ze všech 
utkání (kluci, dorostenky), pak výše uvedené tři 
grácie nastřílely společně minimálně 119 gólů.

Mnohem zajímavější je ovšem údaj, že 
všechna děvčata dala v soutěži žákyň gól nebo 
zaznamenala asistenci.

Jaké byly události roku? 
Bylo jich více: první start chlapeckého týmu, 

bitva holek o prvenství v soutěži - tři vyhrané 
ze sedmi turnajů, hattrick Verči v klukovském 
přeboru, famózní zákrok Michaela v brance v 
posledních vteřinách při power-play soupeře, 
hattrick Míši v přáteláku s dorostenkami, tři 
hráčky v první desítce kanadského bodování 
celé soutěže (2., 4. a 7. místo), 50 kliků trenéra 
žáků při coronavirové výzvě, start Majdy, Déni, 
Verči a Báry v dorostenecké lize, vyrovnání 
zápasu kluků s druhou Plzní (ze stavu 1:4), 
dvojitý hattrick v dorostenecké lize Báry a 
mnoho dalšího. Hlavní bylo, že si všichni zahráli, 
všichni se zlepšili a snad to všechny bavilo. 

Na další sezónu se chystá přípravka (kluci a 
holky ročníky 2012 a mladší), elévové (opět kluci 
i holky 2011 a 2010). Obě nejmladší kategorie 
budou startovat na neligových turnajích, popř. 
hrát neligovou soutěž s FA Č. Budějovice a 
Netolicemi, eventuálně (u elévů) může být dle 
počtu hráčů v září přihlášena ligová soutěž. 
Žákyně a žáci (2009 – 2006) a nově i dorost 
(2005 - ) budou určitě hrát neligovou soutěž 4+1 
a v případě zájmu a úspěšného jednání s dalšími 
oddíly i soutěže ligové. Noví zájemci o hraní 
florbalu mohou psát na mail florbal.katovice@
seznam.cz, tréninky se budou rozbíhat od září 
2020.                                    Michal Novotný

Pokračování ze strany 7
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Naše Katovice jsou "světový"…
aneb co o nás napsali… Česko má všecko… aneb zastavení na jihu

Amerika, Paříž, Kanada, Babylon… Do 
Česka se zkrátka vejde celý svět. Vydejte 
se s námi letem českým světem a budete 
se divit, kolik toho o naší zemi nevíte. 
Tentokrát se projdeme po jižní straně 
republiky, která je prošpikováná světovými 
lokalitami, nad nimiž zůstává rozum stát.

Kdo hledal v lednu dovolenou v zahraničí, 
v březnu na ni neměl ani pomyšlení a v 
červnu už se pomalu rozhlíží po místech v 
České republice, kde by strávil letní měsíce. 
Co byste řekli dobrodružnému cestování po 
celém světě, aniž bychom vytáhli paty z naší 
republiky? Naservírujeme vám čerstvou 
dávku dovolenkové senzace po vlastech 
českých, moravských i slezských. 

A tahle porce bude pěkně ovoněná 
dálkami. Rádi byste do Jerusalému? 
Ale beze všeho, jeden by tu byl přímo u 
Příbrami. Londýn? Tak ty tu máme rovnou 
dva – Malý a Velký v jižních Čechách. 
Můžeme klidně i do Mexika, to naše leží v 
těsné blízkosti Ostravy. Jako bonus jsme 
pro vás nachystali přehlednou mapku, 
abyste se mohli ihned zvednout a vyrazit 
probádat celý svět. 

LETEM ČESKÝM SVĚTEM: JIH
Jižní část naší republiky je na cizokrajné 

názvy asi nejbohatší. Máme tu pacifický 
ostrov, slovenské město a několik 
připomínek biblických míst. Připraveni? 
Vydejme se na první spanilou jízdu. A pas 
klidně nechte v šuplíku.

KATOVICE. Chcete-li, lidově Kátouce? 
Leží na řece Otavě, kde nechybí řádně 
vybavený kemp, díky němuž se letní měsíce 
stávají častým návštěvním centrem vodáků. 
Městys Katovice je jen kousek od Strakonic 
a zároveň nejkratší spojnicí mezi ČR, 
Německem a Polskem. Nevěříte?  Z Katovic 
to je asi tři minuty autem do Mnichova. 

MNICHOV. Místní i řidiči balíkových 
služeb říkají, že tahle cesta je vždycky přes 
půl Evropy ze Strakonic do Katovic a do 
Mnichova. 

VOLYNĚ. A opět nemusíme jezdit do 
1048 km vzdálené Volyně na Ukrajině. Ta 
naše leží pouhých 13 km jižně od Strakonic 
na řece Volyňce. Je to město s půvabným 
historickým jádrem a městskou památkovou 
zónou. Na náměstí zaujme jedna 

z nejstarších radnic v Čechách v původním 
slohu s ozdobným průčelím a podloubím. 
Nad levým břehem řeky Volyňky najdeme 
zase turisty vyhledávanou Volyňskou tvrz. 

BABYLON. Jméno Babylon lidé dávali 
obvykle výšinám čnícím z krajiny jako bájná 
babylonská věž nebo místům, kde býval 
zmatek. Nejznámější je Babylon u Domažlic, 
ale je jich víc: to jméno u nás nesou kopce, 
lesy. Okolím Babylonu je vedena Čertova 
naučná stezka, na které najdete celou škálu 
čertovsky podivuhodných zajímavostí, např. 
ďábelskou stěnu Českého křemenného valu 
nebo viklan Čertův kámen.

TAJVAN. Pacifický ostrov na Lipně. 
Můžete si vybrat, zda jeho jméno vzniklo 
podle rybáře, který měl šikmé oči, nebo 
podle jeho tvaru nápadně připomínající 
skutečný Tchaj-wan. Součástí přehrady 
jsou tři ostrovy.  Velký Tajvan, Malý Tajvan 
a poblíž poblíž vesnice Nové Domky je 
Králičí ostrov, který od roku 2010 přes 
léto obývají králíci a morčata. Tato žádaná 
atrakce vychází z koncepce japonského 
ostrůvku  Okunoshima (Okunošima), 
kde za 2. světové války Japonci vysadili 
osm králíků – ti se rozmnožovali takovou 
rychlostí, že co nevidět ovládli celé území.

ČESKÁ KANADA. Drsnější podnebí, 
jezírka, potoky, hluboké lesy: samozřejmě, 
že někoho muselo napadnout, že tenhle kraj 
na jihovýchodě okresu Jindřichův Hradec 
připomíná Kanadu. Stalo se to prý roku 
1925 a tím, komu to secvaklo, byl místní 
spisovatel Jaroslav Arnošt Trpák, který se 
právě vrátil z cesty do Kanady, během níž 
si uvědomil, že k nastartování turistického 
ruchu v jeho krásném rodném kraji je 
nezbytná promyšlená propagace. V okolí 
Kanady je toho na vidění mnoho, pokud 
byste chtěli i zde pátrat po odkazech na 
zahraniční destinace, určitě se vydejte ke 
kostelu Montserrat, jehož název odkazuje 
k slavnému španělskému poutnímu místu. 
A nebo si oslaďte život v Dačicích, kde byla 
vyrobena a vynalezena první kostka cukru 
na světě.

TEXAS. Ani Dallas, ani kovbojové, jen 
samota poblíž Chlumu u Třeboně. Rozhodně 
to není žádný South Fork, kde žili Ewingové. 
Cestujeme-li po světě v Čechách, určitě 

bychom neměli minout sedmý největší 
třeboňský rybník, který nese opravdu jméno 
Svět.

ARGENTINA. Samota u Svatého Jana nad 
Malší jižně od Českých Budějovic, majitel 
byl údajně nějaký čas za prací v Argentině. 
Pokud už tu budete, máte to velmi blízko do 
Českého Krumlova, nebo do archeoparku 
Netolice, zaměřený na málo známé období 
vzniku českého státu v raném středověku.

ČESKÁ SIBIŘ. Své pojmenování 
získala oblast díky drsným klimatickým 
podmínkám, protože je zde zima delší a 
tužší než jinde ve vnitrozemí. Obyvatelé 
potvrdí, že jde o mimořádně chladnou 
oblast, kde se sníh drží déle než jinde, ačkoli 
do pravé sibiřské zimy má ještě daleko. 
Název jí pravděpodobně dal spisovatel 
Jan Herben, kterého zaskočily závěje 
sněhu na cestě z Prahy na jeho letní sídlo v 
Hostišově. Nicméně zimy se v létě nebojte, 
Česká Sibiř je ideální turistickou oblastí 
pro všechny milovníky dovolené ve volné 
přírodě. Je protkána turistickými trasami, 
cyklotrasami a historickými památkami.

KOŠICE. Vesnice na okrese Tábor, jméno 
obce je odvozeno z domáckého jména Koša. 
Pokud už zde budete, vydejte se určitě do 
historického Tábora. Možná vás překvapí, 
že husitské město není pojmenováno podle 
toho, že by tam husité tábořili. Jméno 
dostalo podle biblické hory ve Svaté zemi. 

JORDÁN. Nejznámějším jmenovcem 
biblické řeky u nás je rybník či spíše nádrž v 
Táboře. Jeho jméno pochází z doby husitské, 
kdy bylo velmi časté pojmenovávat prvky 
v krajině podle Bible. V Česku je Jordánů 
či Jordánků kolem 140. Jsou to rybníky (v 
Hluboké u Borovan, v Dřínově na Slánsku, 
v Krušovicích na Rakovnicku, v Úhrově na 
Chotěbořsku), potoky, rameno řeky Orlice, 
ale i lesy, pole a kopec.

LONDÝN. Osada, jež je součástí obce 
Rapšach v okrese Jindřichův Hradec. 
Britská metropole leží jen asi dva kilometry 
severovýchodně od vesnice Rapšach. 
Přesněji řečeno, jsou to hned dvě osady, 
Malý a Velký London. V několika chalupách 
už nastálo nežije nikdo. Na břehu lesního 
rybníka Divoký můžete zažít v Česku jinde 
nebývalou samotu. Pokračování na straně 10
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Cyklus kořeny XLVII.
III. vojenské mapování

Již v několika číslech Zpravodaje jsem 
se zabývala tím, jak se postupně vyvíjely 
na našem území soupisy půdy a s nimi 
spojené mapování. V minulém díle jste 
se mohli dočíst o stabilním katastru a 
dalších změnách.

Zaměřme se nyní na mapování v době 
2. poloviny 19. století. Protože všechny 
mapy stárnou a stávají se postupně 
neaktuálními, přestaly dostupné mapy 
vyhovovat i požadavkům rakouské 
armády. Ukázala to mj. i porážka 
v Prusko-rakouské válce. Proto 
ministerstvo války rozhodlo roku 1868 
o novém mapování, které se nazývá III. 
vojenské mapování či františko - josefské 
vojenské mapování. Jeho podkladem 
se staly katastrální mapy. Mapování 

proběhlo na území Rakouska-Uherska 
v letech 1869 až 1885. Metrický systém 
byl přijat roku 1876. Vzniklé mapy byly 
v měřítku 1:25 000, speciální pak 1:75 000 
a generální 1:200 000. Ty již byly tištěny 
černobíle. Ve způsobu zobrazování došlo 
k dalšímu zdokonalení, např. na rozdíl 
od II. vojenskému mapování se výškopis 
zobrazoval nejen šrafami, ale také 
vrstevnicemi a kótami. V zobrazování se 
odlišují i spalné a nespalné objekty.

S využitím map se počítalo nejen 
pro vojenské účely, ale také např. při 
zakládání dolů, komunikací, splavňování 
řek atd. Na mapách se zobrazovala 
jak sídla, tak objekty významné pro 
orientaci (zříceniny, kříže, boží muka, …), 
komunikace (železnice, silnice, úvozové 

Není Londýn jako Londýn. Jak všechny 
tyhle cizokrajné názvy na Vitorazsku 
vznikly? Podle jedné teorie měla exotická 
jména přilákat nové osadníky, podle jiné prý 
mělo jít o poděkování západním mocnostem 
po první světové válce, díky nimž se sporné 
(a do té doby rakouské) území Vitorazska 
připojilo k nově vzniklému Československu.

PAŘÍŽ. Eiffelovku tu nenajdete. Je to jen 
osada Paris poblíž Suchdola nad Lužnicí 
ležící na území zvaném Vitorazsko. Ideálním 
výchozím bodem k pěšímu i cyklistickému 
průzkumu Vitorazska je Suchdol nad 
Lužnicí. Ze zdejšího vlakového nádraží 
jezdí autobus do Nového Yorku, kterému 
to podle jízdního řádu trvá jen deset minut 
(z Prahy do New Yorku se letí asi devět 
hodin). Logická trasa vede z Nového Yorku 
do Paříže, odkud se přes Velký a Malý 
London a Bosnu vydáte do Rapšachu. Asi 
dva kilometry západně od Suchdola navíc 
najdete samotu Benátky.

NOVÝ YORK. New York, ale ani jeden 
mrakodrap... Jen osada vzdálená asi 
dva kilometry od Suchdola nad Lužnicí. 
Oficiálně na mapách ji najdete jako Nový 
York, na cedulích ale "povýšila" na New 
York.  „Nejživější město světa“ můžete 
navštívit na samotě mezi vesnicemi Tušť 

Naše Katovice jsou světový…
a Rapšach. Vydejte se sem třeba na kole z 
Třeboně nebo v rámci pěšího výletu coby 
„odskoku“ z vodácké výpravy na horní tok 
Lužnice. Ano, jsou to podivné cíle, ale proč 
do putování po Česku nezapojit fantazii? 
Cesta kolem světa se dá pěšky zvládnout 
asi za tři hodiny a na kole vám bude trvat 
nejvýš hodinu.

Jižní Morava je oproti své západní 
sousedce s mezinárodními názvy trochu 
pozadu. Ale i tam se něco najde…

KANADA. Přírodní rezervace nacházející 
se u dolního toku řeky Moravy. Touto oblastí 
neprochází žádná značená turistická trasa, 
ale oblast lesa je protkaná sítí lesních 
cest. Nedaleko této přírodní rezervace a na 
druhém břehu Moravy je vodní Baťův kanál.

ŠANGHAJ. Exotické jméno a nudná 
realita: jinak je to totiž Divišova čtvrť v 
Brně. Vznikla v roce 1925 jako nouzová 
kolonie zaměstnanců Královopolské 
strojírny. Protože překotně rostla a domky 
byly malé, zřejmě připomínala čínskou 
Šanghaj. Za zmínku stojí poetické názvy ulic 
v Divišově kolonii: Dřínová, Hvozdíková, 
Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, 
Trtílkova, Zvonková.

SAHARA. Jedinečný biotop Váté písky 
poblíž Hodonína dostal díky písečným 

dunám lidovou přezdívku Moravská Sahara. 
Sahara je široká maximálně sto metrů, 
takže velblouda na projížďku potřebovat 
nebudete. 

HLOHOVEC. Vesnice v okrese Břeclav, 
ale samozřejmě také slovenské město ležící 
na jihozápadě. Určitě se vydejte do lednicko-
valtického areálu, který nabízí cyklotrasy i 
pěší turistiku. 

BAVORY. Bavorsko na Moravě? Místo 
piva tu teče proudem víno. Půvabná 
vinařská obec na jižní Moravě s překrásnou 
přírodní scenérií na úpatí Pavlovských 
kopců, nacházející se přímo v centru Pálavy. 
Poslední srpnovou sobotu můžete navštívit 
Otevřené sklepy Bavory.

BULHARY. Zní to jako Bulharsko, ale tahle 
vesnice u Mikulova nemá s Bulharskem nic 
společného. Němečtí kolonisté jí dali jméno 
Pulgram, z čehož vzniklo Pulgary, od nichž 
už je kousek k Bulharům.

PETROHRAD v okrese Louny. 
Stejnojmenné město v Rusku je od toho 
českého vzdálené 1921 km a přesto i 
v tom českém najdeme chráněnou kulturní 
památku renesančního trojkřídlého zámku 
ve tvaru písmene U. Pro vyznavače 
sportu se v jeho okolí nachází vyhlášená 
horolezecká lokalita Petrohradské skály.

Pokračování ze strany 9

císař František Josef I.
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cesty, pěšiny), překážky v prostupnosti 
terénu (řeky, potoky, jezera, příkopy, 
ploty), kultury (les, křoviny, vinice, pole, 
louky, pastviny, …), podmáčená půda 
(bažiny, periodicky zatopené plochy, …) 
i zdroje pitné vody (cisterny, studny, 
prameny, …).

Mapy III. vojenského mapování byly 
po vzniku samostatné ČSR předány z 
Vídně Vojenskému zeměpisnému ústavu 
v Praze. Původní kolorované mapy se 
na dlouho považovaly za ztracené. 234 
listů se až nedávno našlo v Mapové 
sbírce UK Praha, ale některé stále chybí. 
Naopak mapy speciální byly opravovány 
a doplňovány a používaly se až do roku 
1956.

Katovice jsou u III. vojenského 
mapování zobrazeny na mapovém 
listu 4251_4. Pokud si mapu chcete 
prohlédnout, najdete ji měřítku 1:25 000 
i 1:75 000 na tomto webovém odkazu: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.
pl?lang=cs&map_root=3vm&map_
region=25&map_list=4251_4. Legendu 
III. vojenského mapování s vysvětlivkami 
pak nejdete zde: https://archivnimapy.
cuzk.cz/index_download2.html. 

Podívejme se, co lze z této mapy na 
první pohled vyčíst. Daný list mapy 
v měřítku 1:25 000 je datován rokem 1879 
a obec je zde zachycena v pravém dolním 
rohu a nazvána Kátovic s uvedenou 
nadmořskou výškou 419 m (dnes se 
uvádí 412 m n. m). Podíváme-li se 

směrem severozápadním od našeho 
městečka, uvidíme na mapě Kněží 
horu, zde nazvanou Kátovská hora. 
Skutečně se tu už kromě šrafování 
objevují vrstevnice a vrcholová kóta 
497 m. Dnes se uvádí výška hory jen 
493 m n. m. Na mapě jsou vyobrazeny i 
hranice slovanského hradiště a terasy 
na východní straně hory. Je tu zachycen 
také Žižkův most, tehdy ještě klenoucí 
se přes vody Březového potoka. Výškové 
kóty najdeme i na menších vrcholech 
v okolí Katovic, je jimi označena např. 
Farská hůrka či Šibenice. V okolí Katovic 
při řece Otavě jsou na mapě patrné také 
sejpy po rýžování zlata. Na řece Otavě 
je znázorněn jez včetně vorové propusti, 
vyobrazení mlýnského kola vypovídá o 
existenci mlýna. Tvar a velikost Ostrovce 
je odlišný od současného. Na mapě tvoří 
Ostrovec 2 úzké dlouhé poloostrovy. 
Zřetelný je i most přes Otavu, tehdy 
však ještě dřevěný. Na potoce Kolčava 
pojmenovaném jako Novosedler Bach je 
pak zdejší stavení označeno jako mlýn, 
nikoliv jako hamr. Navíc se mlýn objevuje 
jen na mapě v měřítku 1:75 000.

Pečlivě je do mapy zakreslena v té době 
nová železniční trať České Budějovice - 
Plzeň (později prodloužená až do Chebu), 
nazývaná Dráha císaře Františka Josefa. 
Provoz na ní začal 1. 9. 1868, jen pár let 
před tvorbou dané mapy. Jedna ze stanic 
jednokolejné železnice byla otevřena 
právě v Katovicích. Na mapě je zřetelné, 

že původní nádražní budova stávala 
na druhé straně trati (dnešní čp. 99) s 
uvedenou nadmořskou výškou 410 m. 

Katovice jsou na mapě také označeny 
poštovní obálkou (1:25000) či poštovní 
trubkou (1:75 000). Pošta tu až do roku 
1892 sídlila na „Městečku“ v čp. 11 (dnes 
obchod potravin). V době vzniku mapy 
katovickou poštu vedl ve svém krámě 
zdejší kupec Vincenc Hübner. Zásilky 
odvážely a přivážely poštovní povozy. 

Vyobrazeny jsou i sakrální objekty. 
Kromě kostela, fary a hřbitova s křížem 
a kapličkou (situovaného již na dnešním 
místě), tu vidíme i křížky při cestě ve 
směru na Mnichov, Krty a na cestě 
ke Sloučínu (dnes pole). Znázorněna 
je také jakási drobná sakrální stavba 
(boží muka?) u silnice na Strakonice a 
samozřejmě kaplička sv. Norberta u polní 
cesty ve směru ke Střele.

Park na náměstí na mapě nenajdete. 
Sice už zde není zakreslen žádný 
rybníček zachycený na starších mapách, 
ale také ne stromy, tak jak je dnes 
známe. Většina jich byla zasazena 
v parku v roce 1886. Zastavěné jsou 
dnešní Husovo náměstí, Pankrác, ulice 
28. října, Podskalí, část dnešní Tyršovy 
ulice i levobřežní část Nádražní ulice. 
Dle vyobrazení v měřítku 1:25 000 je 
pravý břeh stále téměř neobydlený 
až na samostatnou Liboč. Když se 
však podíváme na mapový list č. 4251 
v měřítku 1:75 000, už zde najdeme na 
pravém otavském břehu stavby po obou 
stranách Nádražní ulice a také křížky na 
začátku Obecního lesa a mezi Katovicemi 
a Novosedly, které se v měřítku 1:25 000 
nevyskytují. Mnohé stavby z této doby se 
nám v Katovicích dosud dochovaly, i když 
měly ve 2. polovině 19. století trochu 
jinou podobu. 
Irena Novotná - kronikářka

Mapový list III. vojenského mapování v měřítku 1:25000.
Katovice jsou vyobrazeny v pravém dolním rohu.

Výřez z mapového listu č. 4251_4
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Dominanta Katovic
Kostel, zasvěcený svatým Filipovi a Jakubovi, apoštolům, je dominantou městečka Katovice. Jedná se o jednu z mála staveb …1. tajenka… v Čechách. Stojí 
na vyvýšeném severozápadním rohu náměstí a je s největší pravděpodobností starší než současné centrum Katovic. První písemná zmínka o něm je z roku 
1384, kdy je jmenován jako farní. Vznikl již v polovině 13. st. a byl vystavěn v gotickém slohu jako jednoduchá stavba s malou věžičkou na střeše. Z této 
doby pochází hlavní loď a presbytář. V době husitských válek byl kostel pobořen, zřejmě jen provizorně opraven a jeho celková rekonstrukce byla nutná. 
Dočkal se jí v r. 1580, kdy byl Petrem Boubínským, majitelem panství na Střele, pod které Katovice patřily, povolán Vlach Tomáš Červený z Mendrisia, který 
bydlel ve Strakonicích. Byl to zkušený stavitel a kameník, který v r. 1561 přestavěl kostel na Dobrši a v r. 1577 kostel ve Volenicích. Kostel v Katovicích byl 
jediným farním kostelem na celém střelském panství. Z období renesance pochází cínová křtitelnice z r. 1599, upravená v r. 1611 kovářem Vavřincem ze 
Strakonic. Další úpravy následovaly v r. 1761 za patronátu jezuitů z klatovské koleje. Byla částečně zvýšena věž, přestavěna okna, barokně upraven portál z 
presbytáře do sakristie. Dalších úprav se kostel dočkal v r. 1795, kdy byly přistavěny opěrné pilíře k severní straně věže a v r. 1847, kdy byla věž dostavěna 
do současné výšky a zastřešena jehlanovitou střechou, na nárožích zkosenou. V tomto roce byly instalovány první věžní hodiny. V roce 1906 byly vyměněny a 
v současnosti jsou ve věži …2. tajenka…. Koncem r. 1916 byly pro válečné potřeby zrekvírovány dva zvony z věže, jeden o hmotnosti 650 kg z r. 1848 a druhý 
o hmotnosti 350 kg z r. 1883. Na věži je v současné době zavěšen spolu s umíráčkem zvon z r. 1932 od fy. Rudolf Perner ze Suchého Vrbného (ČB). Kostel je 
nejen významnou architektonickou památkou městečka, ale stále slouží svému účelu jako farní kostel, místo modlitby a chvály Boží. Tajenka z minulého čísla: 
……….. Švehlova ulice…,… Kněží Horu…,…. koupala se u jezu…….

Vodorovně: A) mys, předložka, MPZ Rumunska, označení českým letadel. B) španělsky býk, mužské jméno, nádoba u studny, římská bohyně úrody, ňadro. 
C) pseudonym Gogola, sada, SPZ Most, základní organizace, hrdina, zkr. Ostravský oblastní vodovod. D) ….1. tajenka…. E) vesnice v Ugandě, indický 
stromový savec, trup, anglicky“ člun“. F) síť na ryby, podstata bytí, popravčí, značka atmosféry, fixní G) osobní zájmeno, citoslovce klapání, svatební květina, 
předložka. H) Ludolfovo číslo, dietní potraviny, řeka na Slovensku, mongolský pastevec. I) topivo, talisman, druh papouška. J) český herec a moderátor, 
hebrejské ženské jméno, Továrna obráběcích strojů, znoj. K) přístavní hráz, hony, jméno fenky, Ku- klux- klan. L) nevyžádaný e-mail, evropská komise, chem. 
značka arsenu, severovýchod, staré české zájmeno, zkratka pro ušní, nosní, krční. M) ….2. tajenka… N) jednotka penicilínu, útok, mravovědec, francouzsky 
příjmení. O) kanadská řeka, lotyšský šachový mistr, druh pepře.
Svisle: 1) opěrná zeď. 2) souvislá řada aut, mistrovství světa, Maďar. 3) vůně, plemeno psa, jevištní závěs. 4) pokoulení, SPZ Tábor, seřizovat hudební 
nástroje. 5) světová organizace, blažejova milenka, druh vápence. 6) písemná zkouška, šikmý výtah, jméno herečky Vránové. 7) škrabka pluhu, zkreslený 
vjem, druh mechu. 8) působiště, slůvko pochopení, ztrácet svěžest. 9) oschnout na povrchu, části ruky, chemická značka křemíku, malý typ fordu. 10) růžice, 
člověk s vadou řečí, kód Singapuru, název římské padesátky. 11) navonět, souhlas, expozice filmu. 12) dravý pták, část stodoly, literární články. 13) častý 
název měny, druh ořechů, seskupení snopů. 14) jamajský hudební styl, šeřík, oddělení nemocnice, lehký přístřešek. 15) odporovat, iniciály lyžaře Tomby, 
slezské město na bruntálsku. 16) samec krůty, český publicista. 17) slovensky „svatý“.

Nápověda: Anali, Nom, Nat, SGkřížovku připravil: Ing. Miroslav Hrúz


