
Slovo starostky
věřili, že jarní opatření 
se nebudou opakovat, 
ale opak je pravdou.  

Kultura 
Podzimní kulturní 
program v Katovicích, 
srdečně zveme.

Katovický sport
Rozpis fotbalových utkání 
mužstev SK Otava během 
podzimu. 

KATOVICKÝ ZPRAVODAJ 
Podzimní vydání 3/2020 (5. 10. 2020). Periodický 
tisk územního samosprávného celku. Vychází 
zpravidla 4x ročně. Vydává městys Katovice 
prostřednictvím Výboru pro spolkovou činnost, 
kulturu a sport. Povoleno Okresním úřadem ve 
Strakonicích pod reg. zn. 330703/91, evidenční 
číslo MK ČR E 12998. Vydavatel neručí za obsah 
článků. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 
Redakční rada: Milan Janda, Iva Jandová, Pavel 
Hričina. 
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Nová opatření zmrazí 
sport, kulturu i vstup 
do obchodů



Vážení a milí spoluobčané,
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Každým dnem se nařízení vydaná 
vládou mění, a tak nezbývá než věřit, že 
se celá situace díky nim vylepší, a co je 
nejdůležitější, že my všichni toto období 
ve zdraví zvládneme.

Děti jsou ve škole. Myslím, že po jarní 
distanční výuce rády zasedly do školy, 
kde jsme pro ně připravili nové šatny, 
sprchy a WC u tělocvičny. V tělocvičně 
bylo vyměněno staré nevyhovující 
osvětlení. Začínáme připravovat projekt na 
vybudování zázemí tělocvičny, kde by měl 
být nejen nový kabinet pro tělocvikáře, ale i 
prostory pro ukládání tělocvičného nářadí.  

Na podzim určitě zaznamenáte u jídelny 
školy výstavbu parkoviště. To bude mít 
kapacitu 14 míst a tak uleví vozidlům při 
průjezdu ulicí Kolářova. Okolí parkoviště bude 
osázeno stromy, na které budeme čerpat 
dotaci získanou na jaře na výsadbu zeleně. 

Zastupitelstvo po společných jednáních 
neomezilo žádným způsobem kvůli 
koronavirovým  opatřením přípravu 
investičních akcí.

Projekt na výstavbu nové školky je 
připraven. Očekáváme vypsání dotací na 
příští rok, abychom o ně mohli zažádat, 
neboť výstavba školky bude patřit mezi 
nejnáročnější finanční akce posledních 
let.  Dále pokračujeme v přípravě 
architektonické studie na výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Pláně. V létě nás 
velice potěšila informace o získání dotace 

na již vybudované dětské hřiště v lokalitě za 
bytovkami a na opravu Podskalí. Na oba již 
vybudované areály jsme získali 1.900.000 
Kč. V době omezených příjmů od státu do 
rozpočtu městyse byla tato zpráva velice 
příjemná. 

Určitě jste zaznamenali, že došlo k omezení 
kulturních akcí. Většina z těch, které jsme 
pro vás měli připravené, byla zrušena, nebo 
přesunuta na jaro příštího roku. Podařilo 
se uspořádat již šestý ročník Katovického 
Otesánka a v sobotu 19. 9. se na prostranství 
za Bajkalem konal velice vydařený den pro 
děti a dospělé. Odpoledne plné her a zpěvu 
bylo korunováno pěkným počasím.

 Ráda bych věřila a věřím, že opatření 
přijatá na podzim povedou k uklidnění celé 
situace a všem se nám je podaří bez stresu 
a hlavně ve zdraví přestát. Přeji vám klidný 
a barevný podzim. 

Šárka Němečková, starostka

léto je za námi. Všichni jsme věřili, že jarní 
opatření se nebudou opakovat, ale opak je 
pravdou.  

Letošní nejvýznamnější stavební akcí byla
rekonstrukce sociálního zařízení u školní 
tělocvičny. Probíhaly ale i daleko menší 
práce, které jste jistě zaznamenali. Jednou 
z nich byla oprava dlažby, schodů a zábradlí 
u mostu přes řeku. Dlažba byla nově 
předlážděna do betonu, staré zábradlí 
nahradila nová pozinkovaná konstrukce. 
Betonové schody byly vyspraveny a natřeny
otěruvzdornou barvou s pískovou 
protiskluzovou úpravou. Jedinou vadou, 
která se během prací projevila, byla krádež
plechovky s třemi kilogramy barvy. 
Pachatelem asi musel být některý 
z nespokojených žáků zdejší školy, neboť 
barvou polil plastový kontejner u budovy 
školy a v délce asi osmi metrů rozlil barvu na 
dlážděném chodníku podél školy. Ubožák….

Aby se lépe 
chodilo z mostu

V létě proběhla výměna veřejného osvětlení 
v ulici Za Tratí. Stavba byla provedena při 
přeložce vzdušného elektrického vedení 
do země. Nové stožáry s lampami s LED 
technologií ulici jsou již umístěny tak, aby 
světlem plně pokryly celý úsek komunikace. 
Zkrátka, světla jako ve dne. 

Abychom v noci 
nezakopli

Velkou stavební akcí, která však nebyla 
investicí obce, ale krajského úřadu, byla 
výstavba nového mostu přes Novosedelský 
potok. Trvala necelé čtyři měsíce. Stavbu 
zaznamenal asi každý, kdo byť jen občas 
jede autem, neboť způsobila dopravní 
komplikace. Starý most byl zbourán, 
důvodem bylo zejména dlouhodobé zatékání 
vody do konstrukce mostu. Most byl úzký a 
chyběl na něm chodník. Nový most je široký 
8,5 m a spolu s jednostranným chodníkem 
se na něj vešly i dva plnohodnotné jízdní 
pruhy. Krajský úřad vybudoval i přístupové 
chodníky, byť jen v malém rozsahu. Na 
městysi spočívá jejich dobudování, které 
budeme po získání stavebního povolení 
realizovat. Během října bude instalována i 
lampa veřejného osvětlení. 

Most v Liboči
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Letos se ve dnech 28.8.-30.8. konal již 
šestý ročník katovického Otesánka. 
Letos se nám podařilo získat od 
Jihočeského kraje dotaci ve výši 
20.000,- Kč na pořádání celé akce. V 
parku na Husově náměstí jste mohli 
sledovat práci devíti řezbářů. Jejich 
díla budou postupně konzervována a 
vystavena v městysi. Organizátorem 
celé akce je pan Langmajer, kterému 
patří veliký dík.

Katovický 
Otesánek

19. 9. 2020 se v u našeho „Bajkalu“ 
konal den pro děti a dospělé. 
Organizátoři, městys Katovice a sbor 
dobrovolných hasičů, připravili nejen 
občerstvení, ale i hry a soutěže pro 
děti a dospělé. Stolní lidský fotbálek 
pro dospělé, elektrický býk a skákací 
hrad určitě zpestřily celé odpoledne. 
Sponzory celé akce byli: Konabo, 
komunitní nadace Blanicko- Otavská, 
Jednota Volyně a pila Kadlec.

Den pro děti
a dospělé

Zajímavé semináře pro děti a mládež
V červnu se uskutečnil první seminář 

pro děti a mládež, který připravil spolek 
BEZ Katovice. Díky zapojení do projektu 
Neformální vzdělávání MAS Šumavsko se do 
konce roku 2022 plánuje uskutečnit celkem 
dvanáct seminářů/kurzů v Katovicích a k 
tomu šest akcí výjezdních. Kurzy jsou určeny 
dětem a mládeži od 3 do 18 let a vždy by se v 
nich měly dozvědět, či naučit něco nového.

První dvě akce byly určeny svým 
zaměřením spíše dívkám, ale nakonec se 
zúčastnilo i pár odvážných chlapců. V pondělí 
29. června to byl kurz výroby šperků pod 
vedením Petry Kozákové a v úterý 25. srpna 
se farní zahrada roztančila při semináři, který 
vedla lektorka Alice Janotová. 

Místní semináře se díky spolupráci s 
místní farností uskuteční na faře nebo farní 
zahradě, popřípadě na jiném vhodném místě 
v Katovicích dle povahy kurzu. Témata 

nejbližších kurzů jsou spíše pro větší děti – 
jak přežít v přírodě, parní stroje, po úspěchu 
prvního se chystá i pokračování tanečního 
kurzu. Vyhlášení dalších akcí bude záviset i 
na coronavirové situaci.

Do přípravy kurzů se mohou zapojit i 
samotní účastníci – stačí, když pošlou námět 
na kurz či téma, které by je zajímalo, na mail 
bez.katovice@seznam.cz. Pokud bude téma 
zajímavé a podaří se nám najít vhodného 

lektora, můžeme jej uspořádat. Kurzy jsou 
minimálně čtyřhodinové a účast na nich je 
zdarma.

Informace o dalších kurzech budou na 
facebooku spolku (www.facebook.com/
spolek. BEZ), ve škole a na plakátech.

Projekt Neformální vzdělávání MAS 
Šumavsko je podpořen z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Michal Novotný
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Kultura Katovice Podzimní kulturní program, srdečně zveme.

Připomínka výročí P. Josefa Jílka 
5 let od popravy P. Jílka v nacistické 
věznici. Vzhledem k jarním karantén-
ním opatřením tak činíme až teď u 
příležitosti jeho narozenin (19. října
1908). Slavnostní představení 
poštovní známky P. Josefa Jílka Od 
13:00 hodin, kostel sv. Filipa a Jakuba

Pátek 16. 10. 2020

Sobota 17. října – pondělí 19. října
Jaroslav Švehla – katovický malíř 
(výstava). Vzpomínková výstava 
obrazů k 25. výročí úmrtí katovického 
učitele a amatérského malíře 
Jaroslava Švehly na katovické faře. 
Slavnostní vernisáž v sobotu 17. 9. 
2020 v 15:00 hodin. Výstava bude 
otevřena také v neděli od 9:30 do 
11:00 hodin a odpoledne od 14.00 do 
16.00 hodin. Přístupna bude také v 
pondělí během besedy. Vstup volný.

Sobota 17. 10. 2020

Mše svatá v kostele sv. Filipa a 
Jakuba. Oslava 112. narozenin P. 
Josefa Jílka. Od 8:30 hodin, kostel sv. 
Filipa a Jakuba.

Neděle 18. října 2020

Zrádci a hrdinové (beseda)
Beseda se spisovatelem a 
nakladatelem Jiřím Padevětem
Od 17:30 hodin, fara Katovice

Pondělí 19. října 2020

Turnaj o Filipojakubský pohár
Otevřený florbalový turnaj pro děti a 
mládež. Volní hráči budou přiřazeni 
do týmů. Pořádá farnost a FCH 
Katovice.
Od 9:00 hodin, tělocvična ZŠ Katovice.

Středa 28. října 2020

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 Hrzánovou v hlavní 
roli se největší oblibě těší její román 
Hrdý Budžes. Beseda se uskuteční 7. 
října v 17:00 hodin v zasedací místnosti 
Katovice. Srdečně Vás zveme!

Úterý 6. 10. 2020

Kolářova knihovna pořádá další kurz 
drátkování. Tentokrát se bude vyrábět 
stojací svícen ve tvaru anděla. 
Kurzem nás provede naše oblíbená a 
zkušená lektorka Petra Kozáková.
Akce se koná ve čtvrtek 22. října od 
16:00 v zasedací místnosti Katovice.
Počet zájemců je omezen na 10.
Cena kurzu 100 Kč (vlastnoručně 
vyrobeného    anděla si odnesete 
domů). Přihlásit se můžete na 
tel. č. 721 771 048 nebo e-mailem 
knihovna@katovice.cz

Čtvrtek 22. října 2020

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali 

našim již tradičním sponzorům. Poděkování 
patří panu Josefovi Mojžíšovi, majiteli 
firmy Vemo Blansko s.r.o., který každý rok 
sponzoruje kulturní akce u nás v městysi. 
Veliké poděkování patří i panu Václavu 
Studničkovi, zástupci firmy Quint s.r.o. 
Jeho firma pomáhá s přípravou a výrobou 
různých zakázek pro městys. Naposledy 
sponzorsky vyrobila šablony na lajnování 
hřiště na metanou. Děkujeme.

Z DŮVODU NOUZOVÝCH OPATŘENÍ

DOJDE KE ZMĚNĚ TERMÍNU 

POŘÁDNÝCH KULTURNÍCH A 

SPORTOVNÍCH AKCÍ
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Pozvánka na koncert Autumn Night 
Katovice 2020

8. ročník charitativního hudebního 
projektu Autumn Night Katovice 2020 
je naplánován na 28. listopadu 2020 
od 18 hodin v katovickém kulturním 
domě.

Pořadatelská crew spolku Rally Fans 
Katovice, kapely Riverside Projekt a 
dalších dobrovolníků opět připravila lin-up 
pěti kapel.  

Výtěžek z letošní Autumn Night 
Katovice 2020 bude věnován do 
nového zařízení Kotva, které sídlí ve 
strakonické nemocnici. Toto zařízení 
poskytuje péči lidem s chronickými 
duševními onemocněními, a to převážně s 
Alzheimerovou chorobou.

V rámci koncertu proběhne i prodejní 
výstava výrobků převážně s vánoční 
tematikou. Chtěli bychom poděkovat 

všem partnerům, kteří naši akci podpoří a 
pomohou tím zvýšit celkový výtěžek akce. 
Letos jimi jsou městys Katovice, Česká 
pirátská strana, Měšťanský pivovar Dudák, 
Komunitní nadace Blanicko-Otavská, 
bezobalový obchod Bezinka Strakonice 

a ZŠ Čelakovského Strakonice. Srdečně 
zveme všechny občany Katovic i okolí – 
přijďte již po osmé podpořit dobrou věc. 
Pevně věříme, že se pandemická situace 
zlepší a akce se uskuteční.    

Za pořadatelský tým Martin Mazuch, DiS.

Foto: atmosféra  (autor Tomáš Čapek)

Cyklostezka
Jednání o prodloužení cyklostezky stále 

pokračují.  Město Strakonice zatím bohužel 
neúspěšně jedná o vykoupení dalších 
pozemků. Další jednání proběhnou v říjnu 
a my budeme o dalším potupu přípravy 
cyklostezky informováni.

Katovický jez Nové kadeřnictví
Určitě jste zaznamenali, že jez nám opět 

zarůstá stromy a křovím. Již několikrát 
jsme jednali s povodím Vltavy a o tomto 
stavu je informovali. Na podzim bude podle 
posledních informací jez opravován, a tak 
bude vyčištěno i podjezí. 

Od září je v prostorách kulturního domu 
otevřeno nové kadeřnictví Simona. Otevírací 
doba, která se bude dle zájmu rozšiřovat, je 
zatím stanovena na úterý, čtvrtek a pátek. 
Objednávky jsou přijímány telefonicky  na 
telefonu 605 084 707. 

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.

Pohybové aktivity Katovice 2020/21
Volnočasové studio ORIN 

Hýbánky pro rodiče s dětmi do 4 let // pro děti od 4 let
Tanec pro děti 6 - 11 let

Jóga start do nového dne // pro mládež a dospělé
Veškeré info na:

libuse-holeckova.webnode.cz
Zde v případě zájmu proveďte online rezervaci
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Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP 
II ORP Strakonice

Po úspěšném zakončení projektu 
Místní akční plány vzdělávání (zkráceně 
MAP) navázal v září 2018 MAP II 
ORP Strakonice. Projekt se zaměřuje 
na rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let. Realizátorem 
projektu zůstává MAS Strakonicko, z.s.

Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat 
dostupnost a kvalitu vzdělávání 
mateřských škol, základních škol, 
organizací zájmového a neformálního 
vzdělávání. Podporovat vzájemnou 
spolupráci a komunikaci mezi výše 
uvedenými aktéry, zvyšovat zájem rodičů 
a žáků o dění ve škole.

Máme za sebou polovinu projektového 
období a spoustu práce, která nás baví. 
Z vytvořených dokumentů byla schválena 
například vize rozvoje školství na území 
ORP Strakonice nebo Strategický rámec 
MAP. Průběžně pracujeme na finálním 

dokumentu MAP II. Tentokráte máme 4 
tematicky zaměřené pracovní skupiny, 
které se pravidelně setkávají 4x ve 
školním roce. Tyto skupiny nám úžasně 
napomáhají při výběru vzdělávacích 
aktivit pro mateřské školy, základní 
školy, pedagogy, ale i rodiče a širokou 
veřejnost. Za uplynulé dva roky jsme 
uspořádali 18 seminářů pro pedagogy, 
ale i veřejnost – to hlavně v oblasti 
inkluze, matematické a čtenářské 
gramotnosti. Pro děti ze základních a 
mateřských škol jsme uspořádali velice 
pěkné akce jako EDUBUS – pojízdná 
laboratoř, divadlo Víti Marčíka, Péči 
o zuby, Povídání s knížkou a spousty 
dalších. Vždy jsme od dětí obdrželi 
pozitivní zpětnou vazbu. Letošní školní 
rok byl ve znamení environmentálního 
vzdělávacího programu Planeta můj 
domov – kde jsme spolupracovali s dětmi 
ze ZŠ a MŠ velice úzce.  Výstupem 

Spolek BEZ Katovice a městys Katovice Vás srdečně zvou na sedmidílný genealogický kurz

JAK NA RODOKMEN
Kurz povede genealog Mgr. Václav Černý, Ph.D.

vždy od 17.30 hodin v přísálí kulturního domu v Katovicích

Datum a obsah jednotlivých lekcí:
1. pondělí 5. 10. Úvod do genealogie - pojmy, značky, základní literatura genealogická i 
odborná ve vztahu k životu předků
2. pondělí 12. 10. Církevní matriky - něco z historie jejich vedení, kde je hledat - práce s 
digiarchivy
3. úterý 20. 10. Celostátní katastry
4. pondělí 26. 10. Pozemkové knihy - kde jsou, co v nich lze nalézt, jak s nimi pracovat
5. pondělí 2. 11. Soupisy poddaných
6. pondělí 9. 11. Další prameny - archivy obcí a měst, archivy dalších institucí - četnické 
stanice, spolky atd.; práce s daty - genealogické programy - jejich výhody a nevýhody
7. pondělí 16. 11. Závěrečná poradna s genealogickým pátráním účastníků kurzu – 
účastníci si donesou svá vlastní pátrání.

tohoto programu bude filmový dokument, 
který tvoří děti ze ZŠ a pro děti z MŠ 
EVVO stezka ve Strakonicích. Bohužel 
nám plány trochu překazila situace 
s pandemií COVID 19, byli jsme nuceni 
přeložit některé plánované akce na další 
školní rok. To nás čeká matematická 
a čtenářská gramotnost, doufáme, že 
situace dovolí v akcích pokračovat. 
Z projektu dále podporujeme činnost 5 
kroužků, spolupracujeme s Jihočeskou 
hospodářskou komorou na Burze škol 
a plánujeme další aktivity, o kterých 
Vás budeme průběžně informovat. 
Více informací o projektu MAP II 
ORP Strakonice najdete na webových 
stránkách https://www.mapvzdelavani.
cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/ a na 
Facebooku https://www.facebook.com/
Místní-akční-plán-vzdělávání-II-pro-ORP-
Strakonice-658342201205286/. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií.

Akce spolku BEZ Katovice v roce 2020 podporují Městys Katovice, MŠMT ČR, OP VVI, Český florbal a QUINT s.r.o. 

Spolek BEZ Katovice a městys Katovice 

Vás srdečně zvou na sedmidílný genealogický kurz 

 
 

JJAAKK  NNAA  RROODDOOKKMMEENN??  
 

Kurz povede genealog Mgr. Václav Černý, Ph.D. 
 

vždy od 17.30 hodin v přísálí kulturního domu v Katovicích 

 
 

Na kurzu se dozvíte, kde hledat informace o Vašich předcích a jak je používat při tvorbě 
vlastního rodokmenu. Kurz bude rozdělen do 7 lekcí, v závěru každé lekce se zájemci 
budou učit číst kurent. 

 

kurzovné za celý kurz: 300 Kč 
či kurzovné za jednotlivé lekce: 50 Kč /1 lekce 

mládež zdarma 

 
Hlásit do kurzu se můžete u Ireny Novotné (tel. 608 342 504; novotna.katovice@seznam.cz) 

 

Datum a obsah jednotlivých lekcí: 

1. pondělí 5. 10.  Úvod do genealogie - pojmy, značky, základní literatura genealogická i odborná ve 
vztahu k životu předků 

  2. pondělí 12. 10. Církevní matriky - něco z historie jejich vedení, kde je hledat - práce s digiarchivy 
3. úterý 20. 10.  Celostátní katastry 
4. pondělí 26. 10.  Pozemkové knihy - kde jsou, co v nich lze nalézt, jak s nimi pracovat 
5. pondělí 2. 11.  Soupisy poddaných 
6. pondělí 9. 11.  Další prameny - archivy obcí a měst, archivy dalších institucí - četnické stanice, spolky 

atd.;  práce s daty - genealogické programy - jejich výhody a nevýhody 
7. pondělí 16. 11.  Závěrečná poradna s genealogickým pátráním účastníků kurzu – účastníci si donesou svá 

vlastní pátrání. 

 Akce spolku BEZ Katovice v roce 2020 podporují Městys Katovice, MŠMT ČR, OP VVI, Český florbal a QUINT s.r.o.

Na kurzu se dozvíte, kde hledat informace o Vašich předcích a jak je používat při tvorbě 
vlastního rodokmenu. Kurz bude rozdělen do 7 lekcí, v závěru každé lekce se zájemci budou 

učit číst kurent.
kurzovné za celý kurz: 300 Kč či kurzovné za jednotlivé lekce: 50 Kč /1 lekce mládež zdarma
Hlásit do kurzu se můžete u Ireny Novotné (tel. 608 342 504; novotna.katovice@seznam.cz)
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ROZPIS UTKÁNÍ MUŽSTEV SK OTAVA 
KATOVICE - PODZIM 2020

MUŽI "A" -  DIVIZE MUŽI "B" - OP ŽÁCI MLADŠÍ - OP

So 22.8.
Ne 23.8. V Mýto 17:00 V Junior "B" 17:00
So 29.8. D M.Lázně 18:00 D Chelčice 17:00 V Osek 10:00
Ne 30.8. PÁTEK 28.8.
So 5.9. V Rokycany 18:00
Ne 6.9. PÁTEK 4.9. V Blatná "B" 17:00 V Sousedovice 12:30
So 12.9. D Beroun 16:30 D Bělčice 10:00
Ne 13.9. D Štěkeň 17:00
So 19.9. V Soběslav 16:00 V Dražejov 10:30
Ne 20.9. V Doubravice 16:30
So 26.9. D Hořovice 15:30 D Volenice 10:00
Ne 27.9. D Malenice 16:30
Po 28.9.
So 3.10. V Petřín Plzeň 10:15 V Dražejov "B" 11:00 V Poříčí 13:00
Ne 4.10.
So 10.10. D Cheb 15:00 D Bavorov 10:00
Ne 11.10. D Balvani 15:30
So 17.10. V Doubravka Plzeň 14:30 V Drahonice 15:30 D Osek 10:00
Ne 18.10.
So 24.10. D Sedlčany 14:30
Ne 25.10. D Číčenice 14:30 D Sousedovice 10:00
So 31.10. V Bělčice 11:00
Ne 1.11. V J.Hradec 14:00 V Volenice 14:00
So 7.11. D Lom 14:00 V Lom 14:00
Ne 8.11.
So 14.11. V Přeštice 10:15
Ne 15.11. D Poříčí "A" 13:30
So 21.11. V Dynamo ČB"B" 10:30
Ne 22.11.
So 28.11. D Klatovy 13:30

PŘÍPRAVKA STARŠÍ - OP PŘÍPRAVKA MLADŠÍ  - OP GARDA

So 22.8.
Ne 23.8.
So 29.8. V Lnáře 15:00 D Čkyně 17:30
Ne 30.8. V Junior "B" 13:30 2.9.
So 5.9. D Dražejov 10:00 D Junior B 12:00 V Bavorov 17:30
Ne 6.9. 11.9.
So 12.9. V Sedlice 10:00 D Čestice 17:00
Ne 13.9. V Poříčí 14:00 16.9.
So 19.9. D Blatná "B" 10:00 V Osek 15:30 V Strunkovice 17:00
Ne 20.9. 25.9.
So 26.9. V Bělčice 9:00 Volno
Ne 27.9. D S.Hoštice 10:00
Po 28.9. V Blatná "B" 13:00
So 3.10. V Junior "C" 13:00 V Volenice 12:45 V Čkyně 16:30
Ne 4.10. 8.10.
So 10.10. D Bavorov 16:00
Ne 11.10. D Volenice 10:00 D Blatná "B" 12:00 14.10.
So 17.10.
Ne 18.10. D Junior "B" 10:00
So 24.10. V Dražejov 11:30
Ne 25.10.
So 31.10. D Sedlice 10:00
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Cyklus kořeny XLVIII.
Speciální mapy 

V minulém díle jsem psala o Katovicích 
zachycených na mapě III. vojenského 
mapování. Dnes se posuneme v časové 
ose opět dále. V 70. letech 19. století byly 
přijaty některé důležité zákony. Roku 
1871 zákon o pozemkových knihách a v 

prosinci 1874 zákon o založení nových 
pozemkových knih, do nichž se měly 
zanášet veškeré nemovitosti i s nimi 
spojená práva a povinnosti. Od té doby 
platí, že pozemkové knihy jsou veřejné. 

Katovice najdeme vyobrazeny na 
různých mapách z tohoto období. Alespoň 
za zmínku stojí mapa z roku 1870, tzv. 
Kořistkova mapa Čech (Proskoumání 
Čech). Navrhl a kreslil ji Prof. dr. 
Karel Kořistka, v měřítku 1 : 200 000. s 
přesným měřením výšek.

Další zajímavá mapa je Politická a 
místopisná mapa Království českého, 
jejímž autorem je ředitel pražské 
statistické kanceláře Josef Herben. 
Měřítko 1 : 418 000. Je podrobná, 
obsahuje všechny obce nad 300 obyvatel, 
Součástí je i tabulka rozdělení země 
dle hejtmanství a okresů včetně jejich 
rozlohy v km a počtu obyvatel dle 
popisu z r. 1880 i s vojskem. U Katovic je 
vyznačen kostel a poštovní úřad.

Jak se náš městys vyvíjel v posledních 
desetiletích 19. století a počátkem 
století 20.? Od září 1868 projížděly 
kolem Katovic vlaky. Zástavba se začala 
postupně rozšiřovat na pravý břeh od 
mostu až k nádraží, mezi léty 1892-1924 
se třikrát přestěhoval místní poštovní 
úřad. Podnikatel Zucker ze Strakonic 
založil v letech 1885-87 malou továrnu 
na výrobu fezů a punčoch v jednom 

objektu Polanů mlýna. Po změně majitelů 
se začaly dělat klobouky a  výroba 
byla v 90. letech 19. století přesunuta 
do nové tovární budovy u mostu přes 
Otavu. V blízkosti nádraží došlo ke 
zbudování obecní cihelny. V roce 1902 
se v Katovicích obnovily trhy, včetně 
dobytčího, který se konával v parku. 
Roku 1903 došlo k novému přemostění 
Otavy, kdy starý dřevěný most nahradil 
mnohými oceňovaný moderní betonový. 
O pár let později se začal z Kněží hory 
dobývat grafit a zpracovávat v nedaleké 
malé továrně na protějším břehu. 
Rozvoj obce zastavila I. světová válka, 
která přinesla všem obrovské strádání, 
bídu, strach, některým vzala i jejich 
nejbližší. Nedlouho po jejím konci, na 
podzim 1919, byla v Katovicích zřízena 
četnická stanice a 8. ledna 1920 založena 
Československá církev husitská. V říjnu 
1921 byl u hostince Tomáše Jelínka 
otevřen kulturní sál, který umožnil konat 
v obci nejrůznější kulturní, spolkové 
i sportovní akce. Dne 28. října 1921 
došlo k slavnostnímu odhalen Husova 
pomníku na náměstí. V roce 1925 se 
vybudovala silnice od továrny k potoku 
Kolčavě, včetně nového zděného mostu. 
Následující rok pak silnice ve směru 
na Pracejovice. Koncem února 1928 se 
v Katovicích poprvé rozsvítilo elektrické 
světlo, v roce 1929 došlo k regulaci 
koryta Březového potoka. A v roce 1938 
si místní občané už dovolili takovou 

vymoženost, jakou bylo zvukové kino. 
Rozvoj obce nedlouho poté opět zbrzdila 
válka. I během II. světové války místní 
obyvatelstvo strádalo podobně, jako tomu 
bylo v jiných místech naší země. 

Abychom si udělali představu o velikosti 
naší obce, tak při sčítání lidu v roce 1900 
měly Katovice 901 obyvatel, z toho trvale 
v obci bydlících 890, domů bylo jen 135. 
Tehdy samostatná Liboč měla 66 obyvatel 
a 10 domů. O 10 let později (1910) žilo 
v Katovicích 992 obyvatel ve 151 domech, 
v Liboči jen 54 lidí. Za zmínku stojí, že 
Liboč byla dlouhou dobu samostatná 
obec a její obyvatelé se bránili připojení 
ke Katovicím. Byla uznána jako osada 
s právem mít prvního radního v obecním 
zastupitelstvu. Teprve vládní nařízení 
z 12. 6. 1941 zrušilo osady jako útvary 
územní samosprávy a Liboč se stala 
součástí Katovic. 

Při sčítání lidu v roce 1921 už počet 
obyvatel překročil hranici 1000, 
konkrétně jich bylo 1040, a k tomu 
v Liboči navíc dalších 59.

Ale vraťme se k mapám. Dne 16. 
prosince 1927 byl přijat nový zákon 
č. 177/1927 Sb. z. a. n., o pozemkovém 
katastru a jeho vedení, nazývaný též 
Katastrální zákon, který se užíval 
při všech právních jednáních o 
nemovitostech. Pro každou parcelu byl 
v pozemkovém katastru uveden držitel, 
výměra, vzdělávání (kultura), jakostní 
třída (9 stupňů) a katastrální výtěžek. 

Městečko s Husovým pomníkem a vlajkovým 
stožárem na pohlednici z roku 1933.

Během protektorátu změněný název řeky Otavy na mapovém listu Katovic z roku 1886
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Irena Novotná (kronikářka)

Výrazně se zlepšila kvalita zpracování 
map. Kladl se důraz na přesné zobrazení, 
většinou v měřítku 1 : 1000 či 1 : 2000. 
Pozemkový katastr byl zpočátku udržován 
v souladu se skutečným stavem. Ale 
po roce 1938 se stále více vzdaloval 
skutečnosti, ale za II. světové války se 
situace ještě zhoršila.

Překreslováním a doplňováním map III. 
vojenského mapování postupně vznikaly 
tzv. speciální mapy a to v měřítku 
1:75 000. Byly černobílé, lesy se posléze 
na nich přetiskávaly zelenou barvou. 
Došlo také k postupnému doplňování map 
českým názvoslovím. V mnoha variantách 
se na našem území používaly v letech 
1880 až 1956. Některé byly obarvené, 
některé po okupaci pohraničního území 
doplněné o nové hranice, existují 
dochované i protektorátní varianty.

Postupně byla ukončována platnost 
originálních map stabilního katastru. 
Evidence se dále prováděla na jednom 
z jejich otisků, považovaném za novou 
platnou katastrální mapu. Každá 
změna se musela ohlásit bernímu nebo 
katastrálnímu měřickému úřadu, který 
zajistil její zaměření. Jeho výsledky byly 
podkladem pro údržbu katastrálních map, 
která spočívala v přeškrtání neplatného 
stavu a v doplnění stavu nového, vše 
červeně. Upravené katastrální mapy 
pochází z různého období. Tyto tzv. 
Katastrální mapy evidenční jsou ještě 

vedené v měřítku 1 : 2880. Katastr 
Katovic je v nich zachycen na 6 
mapových listech, v levém spodním 
rohu je poznamenáno: Městýs Katovice 
s osadou Liboč v Čechách, berniční 
okres Strakonice. Litografováno v. c. 
k. litografickém ústavu katastru dle 
stavu původní mapy z roku 1886. Avšak 
tato mapa doznala značných změn za 
protektorátu. Svědčí o tom i poznámka 
v dolní části každého mapového listu: 
„K reprodukci připraveno podle stavu 
koncem r. 1940. Ing. J. Kubín, měř. 
Komisař.“ Je patrné, že německým 
úředníkům se české názvy příliš 
nezamlouvaly.  Např. pojmenování 
mapového listu se změnilo. Z původního 
Markt Kattowitz, Prachiner Kr., posléze 
změněného na Katovice se v hlavičce 
mapového listu objevilo: Katowitz, 
Steuerbezirk Strakonitz, Land Böhmen. 
A pod ním český překlad: Katovice, berní 
okres Strakonice, země Česká.

Malý plánek katastru a sousedních 
obcí, který je umístěn hned pod 
nadpisem, je upraven, takže názvy 
našich sousedů tu jsou nejen v češtině, 
ale zároveň v německém překladu. 
Asi nejpřekvapivější je překlad názvu 
obce Krty, uvedený jako Mullheid. Toto 
pojmenování se pro Krty užívalo v letech 
1939–1945.

Z mapy je na první pohled patrné, že 
k její aktualizaci došlo za II. světové 

války. Hlavní silnice I/22 je tu označena 
jako „protektorátní silnice Domažlice 
– Jindřichův Hradec“. Okresní silnice 
Katovice – Mnichov se změnila na 
Bezirksstrasse Katowitz – Münchhof. 
Tedy žádný München… I nad dalšími 
českými černými nápisy se objevují 
červeně psané překlady do němčiny. 
Název Dráha císaře Františka Josefa 
je přeškrtnut a nad ním se píše: 
Protektoratsbahnen Pilsen – Budweis. A 
kdo by byl náhodou na pochybách, pod 
německým názvem je ještě červeným 
inkoustem česky připsáno: Protektorátní 
dráhy Plzeň – Čes. Budějovice. 
Okupantům dokonce vadil i název 
naší řeky. Místní pojmenování Votava 
nahradilo červené Otawa, samozřejmě 
s dvojitým w. Nevosedský potok – je 
veden jako Nevoseder Bach. Některá 
místní pojmenování se také překládala, 
např. Ze Sedla – Von Sattel, jiná zůstala 
jen v češtině, jako třeba Za humenice. 
Osadu Liboč nahradila Libotsh. Kdo 
by se na upravenou katastrální mapu 
chtěl podívat, nalezne ji zde: https://
ags.cuzk.cz/archiv. Odkliknete úvodní 
stranu a kurzorem si na zobrazené 
mapě najedete na Katovice a odkliknete. 
V pravém sloupci se Vám objeví nabídka 
dostupných map, mezi nimi i Katastrální 
mapy evidenční –  6 mapových listů, 
z nichž si můžete vybrat část, která Vás 
zajímá.

Pohlednice zachycující stavbu betonového mostu přes řeku Otavu v Katovicích; počátek 20. století.
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Učitel Václav Šrámek svolal mládež a 
vyložil význam Sokola. Bratrská jednota 
ze Strakonic ochotně pomohla budovati 
základy slibem, že provede u nás veřejné 
cvičení.

Starostou přípravného výboru byl zvolen 
bratr Václav Solnička, náměstkem bratr 
Josef Brabec, náčelníkem bratr Koch, 
náčelnicí Anna Pavlíková, cvičitelem 
R. Pavlíček z Nevosed /Novosedel/, 
vzdělavatelem bratr starosta. 

Členové výboru: V. Šrámek, Jan Soukup, 
Ant. Pechlát, Al. Lhoták, Mař. Velková st., M. 
Tomšovicová  

Náhradníci: Jan Medlín, V. Kralík, V.Havelka
Účetní dozorci: Jos. Matějček, Kar. Lhoták
Předseda zábavného výboru: Jan Polan
V sobotu, před cvičením strakonického 

Sokola, bylo vybudováno cvičiště u Otavy, v 
kronice je uvedeno „nad mostem“ a v neděli 
l2. července 1920 „mládež jásala, vidouc tu 
krásu prostných, sílu a obratnost u cvičenců 
na nářadí “.

Na první ustavující schůzi 23. července se 

Tělocvičná Jednota Sokol Katovice si 
23. července tohoto roku připomněla 
sté výročí založení.
V roce 1920 čítá městys Katovice 1099 obyvatelů a přirozeně byla 
tu půda pro možnost založiti Sokola.

přihlásilo za členy přes 40 občanů.
Bratr Polan dal k dispozici strojovnu své 

bývalé továrny i s osvětlením Sokolu zdarma.
Na první schůzi výboru byl zvolen 

jednatelem br. Šrámek, pokladníkem Jan 
Soukup, hospodářským správcem Jar. Vrána.

Od firmy R. A. Smekal byla zakoupena 
bradla za 4.800,- Kč. Vše bylo spláceno 
úpisovou půjčkou, bylo vydáno 120 úpisů 
po 50,- Kč, výdaje byly uhrazeny z výtěžků 
zábavných podniků.

Za člena Sokola se hlásí i obchodník Vojta 
Němeček, který přichází do Katovic a hned 
je zvolen cvičitelem - „jeví nejen znalosti 
zkušeného vůdce v tělocvičně, ale i talent 
organizační“. Sokolský slib členů se konal 10. 
října 1920.

Tolik kronika Sokola. Začátkem září jsme 
plánovali oslavit toto výročí, ale pandemie 
covid 19 nám to neumožnila. Budeme doufat, 
že se situace zlepší, a pak si vás dovolíme 
znovu pozvat. V zdravém těle zdravý duch!

Ještě mi dovolte citaci bratra Luboše 
Hory ze Sokola Kladno: „Sokol není, nebo 

by alespoň neměl být pouhou tělocvičnou 
organizací, kam si chodí jednotliví členové 
zacvičit, jak si žel v dnešní době mnozí 
členové i jiní lidé představují. Pokud by 
tomu totiž tak bylo, nelišila by se tak 
vlastně ničím tato organizace od řady jiných 
sportovních oddílů. Sokol však znamená v 
dějinách našeho národa něco mnohem více 
a svou myšlenkou a svým programem se 
zcela zásadně odlišuje od všech ostatních 
sportovních organizací. Sokol a sokolství 
by mělo být jakýmsi životním názorem i 
programem všech členů. Pravé sokolství 
neznamená zdaleka jen pouhé cvičení a 
sportovní činnost, ale též maximální snahu 
o co největší vzdělání, mravní čistotu a 
dokonalost.  Dosažení krásné harmonie 
tělesné, duševní i mravní by mělo být cílem 
každého pravého člena, přičemž velmi 
důležitá je i původní Tyršova myšlenka 
sokolského vlastenectví a členové by si měli 
uvědomit, že vše, oč usilují, by mělo sloužit 
ve prospěch našeho českého národa v duchu 
hesla „Ni zisk, ni slávu."

Na start 12. Dětského cyklistického dne 
se postavilo opět 50 závodníků.

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

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

Malí i větší závodníci byli opět rozděleni 

do 4 věkových kategorií. Zúčastnit se mohli 
i ti nejmenší na takzvaných odstrkovadlech. 
Zlaté medaile v jednotlivých kategoriích 
od nejmladší po nejstarší si ze závodu 
odnesli Vojtěch Túry, Maxmilián Mála, 
Tomáš Bernad a Nikola Pešek. Absolutním 
vítězem, který zvládl nejrychleji jízdu na 
čas a bezchybně prošel všemi vzdělávacími 
i dovednostními stanovišti, se stal Tomáš 
Bernad. 

 Ve vložené, tentokrát fotografické 
soutěži, se losovaly tři hlavní ceny. 
Poukaz v hodnotě 500 Kč do bezobalového 
obchodu Bezinka + kniha pro cestovatele 
Šumava s dětmi, dětská koloběžka a 

tablet. Pořadatelský sbor spolku Rally 
Fans Katovice děkuje všem dobrovolníkům 
i partnerům akce, kteří se podíleli již na 
dvanácti ročnících této oblíbené dětské 
soutěže. 
Za organizační tým Martin Mazuch, DiS.
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Jako každoročně v září probíhá nábor 
do dvou nejmladších kategorií – do 
přípravky pro holky i kluky z první až 
třetí třídy a do elévů pro děti ze třídy 
čtvrté a páté.

Letos poprvé budou mít obě kategorie 
trénink 2x týdně.

romě nejmladších kategorií budou v 
katovické tělocvičně trénovat starší žáci 
a žačky. Ti letos vytvořili společný tým 
s FBC Strakonice a poprvé okusí velký 
florbal 5+1. Premiérově se budou scházet 
i místní dorostenky a dorostenci, kteří 
budou hrát neligovou soutěž ve formátu 
4+1, kterou připravujeme společně s 
Netolicemi a Florbalovou akademií České 
Budějovice. A konečně v neděli se schází 
hobby muži. Ve všech výše uvedených 
věkových kategoriích přivítáme nové 
florbalové nadšence a to v tyto dny a časy:

Pojďte si dát svůj první florbalový gól!
Se začátkem nového školního roku začala i pravidelná 
činnost oddílu Florbal BEZ Katovice. 

Přípravka (ročníky 2012 – 2015)
Pondělí 15:00 – 16:00 
Pátek 15:15 – 16:30 
Elévové (ročníky 2010 – 2011)
Pondělí 16:00 – 17:00 
Pátek 16:30 – 18:00 
Starší žáci a žačky (ročníky 2006 – 
2007)
Pondělí 17:00 – 18:30, společně s dorostem
Středa 16:45 – 18:00, společně s dorostem, 

1 x za 14 dní (7. 10., 21. 10., 4. 11. atd.)
Dorost + (ročníky 2003 – 2005)
Pondělí 17:00 – 18:30, společně s žáky
Středa 16:45 – 18:00, společně s žáky, 1 x 
za 14 dní (7. 10., 21. 10., 4. 11. atd.),
Neděle 18:30 – 20:00, společně s muži 
Hobby muži
Neděle 18:30 – 20:00, společně s 
dorostem mládeže a tělovýchovy.
Michal Novotný, Florbal BEZ Katovice

Dne 12.9. 2020 se zúčastnili plavci 
Nina Černá, Vladislava Chalušová, 
Jiří Zahradník (trať 1650 metrů) 
a David Zoubek (trať 600 metrů), 
charitativního závodu v plavání "Plav 
pomáhat".

Plavalo se  v Praze, okolo Střeleckého 
ostrova. Startovné na akci bylo 790 
Kč a výtěžek jde ve prospěch spolku 
Alsa z.s.  (organizaci sdružující 
pacienty a profesionály se zájmem o 
ALS, s posláním pomáhat pacientům 
poradenstvím, konzultacemi vhodných 
terapií, vytvořením specializované 
půjčovny pomůcek, rekondičními 
pobyty, výjezdy specialistů do domovů 
nemocných. Největším cílem je vytvoření 
specializovaného centra pro tyto 
nemocné). Prague City Swim je projekt, 
který navazuje na Amsterdam City Swim, 
jež byl poprvé uskutečněn 9.9.2012 v 

Otužilci DZP Sokola Katovice plavali pro 
pacienty s ALS
Prague City SWIM

kanálech Amsterdamu a následně v 
Londýně (London City Swim). Cílem 
projektu je spojit stovky plavců, kteří 
chtějí prostřednictvím plavání přispět 
na boj s onemocněním ALS a zároveň 
upozornit na toto neurodegenerativní 
onemocnění.
 Plavci i oddíl Sokola Katovice z.s. účastí 
v závodě přispěli k léčbě pacientů s 
ALS  (amyotrofická laterální skleróza je 
neurologické onemocnění způsobující 
postupnou degeneraci buněk, které 
ovládají pohyblivost svalů. Nemocní 
přicházejí postupně o veškerý pohyb 
na těle, nakonec jim zůstávají pouze 
pohyby očí. To vše se děje při zachování 
psychických a mentálních schopností. 
Příčiny onemocnění nebyly zatím 
dostatečně objasněny. Nemoc může 
postihnut kohokoliv, doba přežití se udává 
mezi 3-5 lety po stanovení diagnózy). 

Oznámení:
Oddíl dálkového a zimního plavání není 
uzavřená společnost a zve do svých řad 
zájemce o rekreační a kondiční plavání. 
Od září prodlužujeme plaveckou sezonu. 
Scházíme se každý čtvrtek od 16.00 hodin 
a každou neděli od 10.30 hodin  na Jezu, 
v kempu Otavský ráj.
Sokol Katovice, oddíl DZP
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Historie budovy školy
Slavnostní otevření školy proběhlo v neděli 28. srpna 1960 za přítomnosti představitelů důležitých okresních i krajských institucí a široké veřejnosti. 
1. září začíná v nové budově první školní rok 1960/61. Přitom tomu předcházela celá řada událostí, které lze časově zařadit zhruba do tří etap. První 
etapa výstavby začala již v srpnu 1945, kdy MNV zasílá prvotní žádost okresnímu školnímu výboru s požadavkem na zřízení nové školy. V roce 1948 
nebyla schválena z důvodu nezabezpečení finančního krytí. Ve druhé etapě byl v roce 1949 vypracován nový projekt a zpracován předběžný rozpočet 
firmou ….1. tajenka…. n.p. v Českých Budějovicích na 13 900 000 korun. Krajský národní výbor stavbu v roce 1950 neschválil a její zařazení do 
plánu investiční výstavby odložil. Vše začalo až ve třetí etapě 15. dubna 1954 zprávou o špatném stavu staré školy. Na základě zprávy se vypracovává 
investiční úkol se zahájením stavby na srpen 1958 a termínem dokončení konec roku 1959. Od tohoto data prošla za šedesátileté období budova základní 
školy řadou technických změn, které bychom si měli v krátkosti připomenout. V období let 1960-70 bylo žáky základní školy a veřejností postupně 
upravováno okolí školy – parčíky před školou, budování chodníků, školní hřiště a školní pozemek. V roce 1971 se na budově základní školy objevuje nový 
krov s červenou krytinou. V roce 1991 dochází ke generální opravě kotelny na pevná paliva, byl zcela přestavěn komín budovy. V témže roce začínají 
práce na přístavbě školní jídelny a pavilonu pro školní dílny. Tato stavba byla předána k užívání v srpnu 1992 firmou ….2. tajenka…. Strakonice. V 
roce 1995 probíhá rekonstrukce rozvodů a částečná modernizace sociálního zařízení v budově základní školy. Tuto akci zaštiťuje firma ..3. tajenka… 
Strakonice. Každým rokem ve škole probíhaly drobné opravy a rekonstrukce. Zásadní rekonstrukce nastaly od roku 2013, kdy byla vyměněna nová 
střecha, provedla se kompletní výměna oken a vstupních dveří společně s novou fasádou. V roce 2015 se do nových učeben fyziky a chemie, jazykové 
učebny a učebny informatiky pořizuje nové vybavení. Celková rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově začíná v roce 2018, na kterou navazuje 
v tomto roce rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny, šaten, školní jídelny a osvětlení tělocvičny.
 Tajenka z minulého čísla: …… románské renesance, hodiny digitální …..

Vodorovně:
A) s pluhem kypřit, iniciály režiséra Spielberga, vápencové území. B) senoseče, hovězí dobytek, prosklený otvor, surová nafta. C) vlastní Evě, druh 
ořechů, český spisovatel, ovanutí. D) přítel panenky Barbie, ….3. tajenka…., mezinárodní kód Eritreje. E) lihovina z rýže, masy lidí, zkratka akciové 
společnosti, zkratka kilometru, znaménko násobení. F) technické služby, část pušky, lyžařský vlek, Ministerstvo pro místní rozvoj, SPZ Tábor. G) český 
herec, rostlina podobná trávě, uchazeč. H) otok, slavnostní hala, záře, setina hektaru. I) označení satelitní techniky, ….2.tajenka…., zkratka měnové 
jednotky Tuvalu. J) filmový mimozemšťan, loupit, kovový plát na plotnu, tvrdý výcvik. K) kadence samopalu, zvolání, úřední nárok. L) Ku-Klux-Klan, 
italsky „hodina“, část týdne, klukovská zbraň, označení citlivosti filmů. M) latinská zkratka „uložit ke spisům“, umístil na židli (minulý čas), mužské 
jméno, římská číslovka 45. N) iniciály Konvalinkové, ….1. tajenka…., iniciály Mládka. O) táborské papírny, průzračná kapalina, hýkavý lichokopytník, 
domácky otec. P) lehká mlha, mongolský pastevec, hudební značka, botanický název javoru. Q) pražský železář, značka miliampéru, výklenek ve zdi.
Svisle:
1) otesat, učitel. 2) zadní strana mince, vymazání na PC, druh papouška. 3) domácky Anna, dát do ruky, slovensky jestli, uvést do spánku. 4) ovocný 
nápoj, posluchač vojenské školy, hudební skupina „Kamarádi táborových ohňů“, začátek závodu. 5) lázně v Belgii, marmeláda, druh papouška, druh 
pepře. 6) podnik v Trutnově, SPZ Benešova, ženské jméno 14.10., slovensky „dvůr“. 7) přítok Váhu, město v Turecku, elektronka. 8) plátěná přístřeší, 
letec, anglicky „pomoc“, značka atmosféry. 9) odrůda, pytlácké nástrahy, zasténání, povel vozky, osobní zájmeno. 10) druh bavlny, SPZ Semily, stavba 
pro koně, obilnina. 11) tenké vlákénko, směnečný ručitel, projezdit. 12) symetrála, římská číslovka 2504, pohádková příšera, domácky Eliška. 13) 
střešní konstrukce, stařec, popruh zastarale, nasycený uhlovodík. 14) anglická automobilka, zkratka „Rudé právo“, mezinárodní pojišťovna, opeřenci. 
15) přístroj, nemehlo, smotek. 16) záchranka, velká skříň.

Nápověda: ERI, ORA, TVD                                                                                                křížovku připravil: Ing. Miroslav Hrúz


