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V posledním zpravodaji jsem psala o 
tom, že děti konečně v září nastoupily 
do školy a, než se k vám zpravodaj 
dostal, situace byla opačná. 

Škola byla zavřena a my dokonce museli 
na 14 dní zavřít i školu mateřskou. Nechci 
a nemohu posuzovat všechna vládní 
opatření. Většina z nich nám všem hodně 
změnila životy a dnes psané slovo již zítra 
může být neplatné. Kromě zrušených 
kulturních akcí jsme letos dokonce ani 
nepřivítali nově narozené občánky. Ti sice 
nepřijdou o svůj příspěvek od obce, ale 
setkání na úřadu patří vždy mezi jedny z 
nejpříjemnějších společenských akcí. 

Přes toto vše jsme pokračovali v 
naplánovaných investicích. U školy bylo 
vybudováno nové parkoviště, a jak se sami 
můžete přesvědčit, díky jeho výstavbě 
se nám podařilo poměrně viditelně 
vylepšit dopravní situaci v Kolářově ulici. 
Parkoviště bylo osázeno stromy, na které 
jsme získali stoprocentní dotaci. 

Vládní opatření se promítla i do našeho 
rozpočtu, a tak získaná dotace na výstavbu 
tohoto parkoviště ve výši 250 000 Kč byla 

Vážení a milí spoluobčané,
jsme opět na konci roku, a tak by se slušelo bilancovat. 

vítaná stejně jako informace o tom, že na 
loni vybudované dětské hřiště u Bajkalu 
a opravu hřiště v areálu na Podskalí jsme 
získali bezmála 1 700 000 Kč. Příští rok 
budou škrty v rozpočtu vyšší, a tak nás 
čeká nelehký úkol při jeho sestavení. 
Přesto jsme připraveni na výstavbu nové 
školky, na kterou již máme stavební 
povolení, a na základě připravovaného 
rozpočtu budeme jednat o financování 
celé akce. Do rozpočtu bych ráda 
začlenila i přípravu projektů na opravy 
silnic v obci. Již delší dobu pracujeme 
na přípravě projektu vybudování cesty 
kolem zdravotního střediska. Díky velkým 
výškovým rozdílům na tomto pozemku 
půjde nejen o poměrně složitou, ale i 
finančně náročnou stavbu. 

Konec roku by pro nás všechny měl být 
ve znamení klidu, pohody a společného 
setkávání. Jak jsem v úvodu psala, není 
možné dnes předvídat, jak se situace 
spojená s vývojem epidemie bude vyvíjet, 
a tak si dovolím všechna přání shrnout 
do jednoho: přeji vám všem pevné zdraví.
Šárka Němečková, starostka

Novinka na webových stránkách Katovic. 
Na našich webových stránkách můžete 
nalézt virtuální prohlídku Katovic. 

Podzimní volby.
V říjnu se konaly volby do krajských 

zastupitelstev, v našem obvodu probíhaly 
i volby do senátu. Letos byl opět krajským 
zastupitelem zvolen Ing. Tomáš Hajdušek. 
Zároveň se stal krajským radním. Do senátu 
byl za náš obvod zvolen MUDr. Tomáš Fiala. 
Gratulujeme!
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Milí čtenáři, rád bych Vás i v této těžké 
době seznámil s některými informacemi 
ze základní školy. Normální provoz byl 
v tomto školním roce ukončen 14. října 
2020, kdy všichni žáci zůstali z nařízení 
Ministerstva zdravotnictví doma. 
Nastalo období tzv. distanční výuky. 

Nový školní rok 2020/2021 byl zahájen 
v úterý 1. září slavnostním přivítáním 
nových žáků v 1. třídě jako každoročně za 
přítomnosti zástupců zřizovatele.Do 
1. třídy nastoupilo celkem 23 prvňáčků, 
6. třídu doplnilo 6 žáků z malotřídní školy ve 
Střelských Hošticích. Celkový počet žáků 
v naší škole je v současnosti 224, z toho 110 
žáků tvoří 1. stupeň. Zůstal zachován počet 
paralelních tříd v 7. a 8. třídě. 

Kromě změn v počtu žáků došlo též na 
změny personální. Již k 1. 4. 2020 ukončila 
u nás pracovní poměr vedoucí školní jídelny 

Informace ze ZŠ Katovice
paní Pavla Tafatová. Na její místo nastoupila 
paní Jitka Pavlovičová a jako nová kuchařka 
byla přijata paní Markéta Pauchová. 
V mateřské škole ukončila k 30. 6. svoji 
činnost paní učitelka Diana Bambásková, 
na její místo nastoupila paní Veronika 
Polanková. Do základní školy byla přijata 
další nová pedagogická asistentka paní 
Jana Šefčíková. V souvislosti s nouzovým 
stavem a nutností každodenní dezinfekce 
školních prostor byla přijata jako pomocná 
síla paní Petra Kotrbová. 

18. 11. 2020 se vrátili do základní školy 
žáci 1. a 2. třídy, od 30. 11. to budou 
zbývající žáci 1. stupně a devátá třída. Tito 
uvedení žáci budou docházet pravidelně do 
školy každý týden. Žáci 6. až 8. třídy budou 
rozděleni do dvou skupin (6. + 7. A a 7. B) 
– (8. A a 8. B). Tyto skupiny tříd se budou 
střídat na prezenční výuce po týdnu. Ty třídy 

2. stupně, které budou vždy doma, budou 
pokračovat v distanční výuce. 

Všichni doufáme, že vyhlášený nouzový 
stav do konce kalendářního roku skončí 
a vše se vrátí do normálních kolejí. 
A protože do konce tohoto roku zbývá už 
jen zhruba měsíc, chtěl bych všem popřát 
krásné a spokojené Vánoce a hlavně hodně 
zdraví v novém roce 2021. 
Mgr. Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice
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Na začátek ale patří velký dík 
všem rodičům, kteří nám pomohli 
svým přístupem a vyšli vstříc 
při provozu školky v době, kdy to 
nebylo úplně lehké, a v době, která 
je už snad za námi…

Pomalu nastává advent a možná ho 
očekáváte stejně nadšeně jako děti ve 
školce. Holčičky si pomalu a nenápadně 
začínají zpívat vánoční koledy, někdy 
potichu, někdy méně potichu, zato 
s častým opakováním, protože tolik 
koled, aby jim vydržely na celé ráno, 
ještě neznají… Přitom se oblečou do 
šatů pro princezny a tancují jako malé 
víly. Kluci si zase povídají o tom, 
jaká auta a hračky viděli v reklamě v 
televizi, nebo o těch, které se jim líbí 
ve školce a které jim možná Ježíšek 
přinese domů. V kresbách u stolečku se 
čím dál víc začínají objevovat ozdobené 
vánoční stromečky a pod nimi dárečky, 
ale ne s balíčky, nýbrž s hračkami, 
které si děti tolik přejí. 

Jako každoročně nás navštíví Mikuláš, 
anděl a čert, jen tentokrát ne z řad 
žáků 9. třídy, ale z řad našich. Děti 
se začínají učit básničku a písničku, 
kterou se odmění za nadílku z velkého 
proutěného košíku. 

Během celého adventu se snažíme o 
něco rozšířit pěvecký repertoár koled 
našich malých zpěváčků, povídáme si 
o vánočních zvycích, některé z nich si 
vyzkoušíme a diskuze o tom, jak je to o 
Vánocích u nich doma, neberou konce.

Začátek adventu doprovází i společné 
zdobení stromů v areálu školkové 
zahrady. A pak už jen netrpělivě 
očekáváme pro děti nejdůležitější 
a nejradostnější akci spojenou s 
Vánocemi, nadílku od Ježíška. Myslím, 
že všichni znáte dětské očekávání a 
těšení se. Takto napjatě čekají i před 
samotným příchodem ke stromečku. 

Milé maminky a tatínkové, 
babičky a dědečkové a vy 
všichni ostatní!
Moc rády bychom vám přiblížily 
předvánoční období v naší mateřské škole.

Když mají poslouchat, jestli uslyší 
zvoneček, dokážou na krátkou chvíli 
být úplně, ale úplně potichu. Napětí je 
cítit v každé tváři a v každém výrazu! 
A pak? Když se otevřou dveře do 
herny? Nastane naprostý úprk a řev a 
chaos, jaký si jen dovedete představit! 
Děti se překřikují jedno přes druhé 
a nadšení nezná mezí. Vždy pro ně 
pod stromečkem čeká překvapení, 
které si odnesou domů, a pak hračky 
a pomůcky, které budeme společně 
využívat ve školce. Kromě hraček, 
stavebnic a knížek dostávají pomůcky 
na podporu jemné i hrubé motoriky, 
tělocvičné, obrazové a logopedické 
pomůcky. A za to všechno patří dík 
našemu zřizovateli, kterým je městys 
Katovice. 

A pak už nás ve školce čeká poslední 
den, poslední spaní nebo odchod "po o", 
a stejně netrpělivé očekávání, které ve 
školce skončilo, doma začne… 

To máme pak po Vánocích 
zprostředkované barvitým vyprávěním 
a nadšení nad vším, co jim Ježíšek 
donesl, nezná mezí a nebere konce.

Tady vidíte, že se společně s dětmi 
máme na co těšit. A užíváme si to. 
Jejich radost a těšení jsou tak čisté, že 
se snadno přenesou i na nás.

Závěrem vám všem chceme popřát 
krásné, v lásce a radosti prožité 
Vánoce a nový rok ať vám přinese 
hodně zdraví, štěstí a úsměvů na tváři. 
Kolektiv MŠ

Během první vlny koronaviru 
jsme se bohužel museli rozejít 
se společností, která sbírala a 
přebírala nepotřebný textil a obuv. 
Jistě jste si v té době všimli 
nevyvezených kontejnerů. Nově 
bude sběr a svoz textilu provádět 
společnost DIMATEX CS s.r.o. Svoz 
je opět bezplatný a navíc se podařilo 
zvýšit četnost vývozů kontejnerů 
jednou za čtrnáct dní. Kontejnery jsou 
zatím dva, a to na obvyklých místech, 
u hasičské zbrojnice v Šumavské ulici 
a u restaurace U Trčků v Žižkově ulici.

Kontejnery na 
textil

V říjnu bylo vystavěno nové 
parkoviště v Kolářově ulici u 
školní jídelny. Hlavním důvodem 
výstavby byla neutěšená situace při 
parkování vozidel v místě spojení 
ulic Kolářova, Sadová a Školní. 
Zejména během dne se zde nakupí 
mnoho vozidel. 
Ani podélné parkování aut v Kolářově 
ulici směrem na Břeh nepřispívalo 
přehlednosti dopravy v tomto místě.
 Bylo vytvořeno 14 parkovacích míst, 
další dvě pro invalidy a současně byla 
upravena dvě stávající stání vyznačená 
na asfaltu. Z nich byla vytvořena 
tři kolmá stání. Současně došlo k 
přemístění kontejnerů na separovaný 
odpad blíže k rohu budovy školních 
dílen.
Povrch parkoviště je zhotoven z dlažby 
umožňující vsakování dešťové vody 
přímo do terénu, nikoliv její odvádění 
do dešťových vpustí a odtud do 
kanalizace. Po dokončení stavby byly 
vysázeny okrasné stromy, konkrétně 
dvanáct kusů třešní chloupkatých. 
Stavbu provedla společnost PRIMA 
a.s. Strakonice a cena stavby byla 722 
tisíc Kč včetně DPH. Část ceny ve výši 
250 tisíc Kč byla uhrazena z dotačního 
titulu Program obnovy venkova 
Jihočeského kraje.     Jindřich Zdráhal

Nové parkoviště
u školy



Žijeme v období, ve kterém jsou 
zapovězeny všechny akce a scházení 
vícero lidí vůbec. 

Už jsme si zvykli, že se nekonají akce, 
na které jsme se v daném období roku 
těšili. Jednou z nich je tradiční Vánoční 
koncert ve zdejším kostele. Připomeňme 
si Filipojakubský kostelní sbor nebo také 
Katovický kostelní sbor, bez kterého by 
tento koncert nebyl ani možný. 

Sbor vznikl již v roce 1998 z iniciativy 
Aničky Veselé, dnes provdané 
Zdráhalové, která je doposud jeho 
sbormistryní. Tato v té době mladičká, 
ale velmi šikovná muzikantka a zejména 
varhanice v místním kostele, dala 
dohromady partu nadšených lidí a 
vytvořila kostelní sbor. Sbor se zpravidla 
scházel a schází od podzimu do vánoc 
a vrcholem jeho produkce je dnes již 
tradiční a hojně navštěvovaný Vánoční 
koncert konaný na Boží hod vánoční v 
našem kostele sv. Filipa a Jakuba. Od 
doby založení prošel sbor generační 
obměnou a totéž platí o dětském sboru, 

kde hrají a zpívají především děti 
zpěváků dospělého sboru. 

Dětský sbor vede a cennou radou je 
vždy nápomocná Irena Novotná, sbor 
na varhany doprovází Anna Zdráhalová 
nebo Filip Zdráhal. Duší sboru je Karel 
Voldřich, výborný muzikant a zpěvák, bez 
něj by to nebylo ono. 

Pomyslným vrcholem činnosti sboru je 
nazpívání cédéčka s názvem Zvěstujem 
Vám radost s podtitulem Vánoce u sv. 
Filipa a Jakuba. To se uskutečnilo v 
únoru 2007 a repertoár byl převzat z 
předchozího vánočního koncertu.

V současnosti je další aktivitou části 
členů sboru doprovod Hubertských mší 
svatých a to společně s Prácheňskými 
trubači s místním rodákem Janem 
Řehořem. Na posledních vánočních 
koncertech sbor doprovázela kapela 
Voraři, se kterou sbor zpíval černošské 
spirituály.

 Rádi se s vámi uvidíme při nejbližší 
možné příležitosti. Třeba na jaře, až to 
situace dovolí.            Jindřich Zdráhal

Filipojakubský kostelní 
sbor
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V této chvíli, kdy vám píšu 
tento pozdrav, odměřuje 
poslední hodiny církevního 
roku, aby východem první 
hvězdy dnešní sobotní noci 
začal měřit rok nastávající.
Rok církevní na rozdíl od toho 
občanského začíná Adventem, 
časem přípravy na příchod Krále 
(ve starověku se slovem adventus 
označovala vizitace - návštěva 
panovníka ve vzdálených 
provinciích jeho držav).
Máme příležitost ohlédnout se 
zpět za tím, co bylo. Uplynulý 
rok byl plný skutečností, které 
ani ti nejstarší nepamatují. 
Nikdo z nás až do letoška nezažil 
nesamozřejmost a velký dar toho, 
že se můžeme potkávat tváří v 
tvář, a to od těch nejmenších 
až po naše nejstarší. Učili jsme 
se vzdát z dobrých příčin toho 
či onoho, být ohleduplnými k 
druhým i stávat se opatrnými 
– zbytečně neriskovat a 
nepodceňovat možná rizika. 
Jistě to pro nás všechny bylo a 
je náročné. Nezapomínejme na 
draze získané zkušenosti a buďme 
vděčnější za vše to zdánlivě 
obyčejné, co dělá život životem.
Máme také příležitost hledět s 
důvěrou a nadějí do budoucna. 
Nejen proto, že dobro nakonec 
vždy nad zlem zvítězí. Především 
proto, že to, co se stalo před 
více jak 2000 lety v malém 
palestinském městě Betlémě, 
změnilo navždy náš svět, když 
pastýřům anděl zvěstoval velikou 
radost pro všechen lid: „Nebojte 
se, dnes se vám narodil Spasitel, 
Kristus Pán“ (Lukáš 2,10)
Nebojme se tedy toho, co je před 
námi neboť Spasitel – Zachránce 
je stále s námi.
Roman Dvořák, administrátor 
farnosti (farář) 

Milí Katovičtí,
čas plyne a 
nezastavíš ho.

Vlastní známky se dočkal katovický 
kněz P. Josef Jílek (19. 10. 1908 – 
20. 4. 1945), který byl koncem války 
popraven nacisty. 

Koncem září vydala Česká pošta v 
omezeném počtu 1250 kusů unikátní 
sešitek tzv. vlastní známky, který 
obsahuje osm známek hodnoty 26 Kč za 
kus. V pátek 16. října známkám požehnali 
v katovickém kostele 

P. Roman Dvořák a P. Miroslav Šašek. 
Aršík se známkami P. Josefa Jílka a 
katovického kostela sv. Filipa a Jakuba 
si mohou zájemci pro sebe a své blízké 
zakoupit za 560 Kč v Lékárně U Andělů , 
kde je možné případně získat i originální 
obálku s jednou známkou za 50 Kč. 
Foto Radek Gális

Žehnání známky
P. Josefa Jílka
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Milan umřel. Zpráva, které jsem 
odmítal uvěřit. Vím, bylo to 
dětinské. Letošní listopad nemohl 
začít hůř.  
Milana Kepla, absolventa čimelické 
filmové školy, jsem poznal jako 
kameramana propagačního oddělení 
Českých závodů motocyklových. Byl 
to můj první kamarád na jihu Čech, do 
kterých jsem se brzy po vojně přiženil. 
Já, čistokrevný Kadaňák, který jako 
kluk probrečel cestu vlakem, když jel s 
rodiči za příbuznými do Vodňan.  
Skamarádit se s Milanem nebylo 
těžké. Tehdy jsme oba bydleli v 
Katovicích a měli společné zájmy. 
Milan v práci natáčel s výbornou 
východoněmeckou kamerou Pentaflex 
16 mm a já byl posedlý filmem.Dali 
jsme dohromady partu a začali natáčet 
filmy podle vlastních scénářů. Byly 
to filmy s hlavním představitelem 
Františkem Řežábem, které si svým 
humorem získaly diváky na domácích 
i zahraničních festivalech. Ceny z těch 
domácích jsme si přebírali sami, ze 
zahraničních nám je posílali. To bylo 
ještě před sametem. 
Milan byl profesionální filmař. Miloval 
motorky, hokej, fotbal a samozřejmě 
svou rozvětvenou rodinu. Jako 
pravověrný slávista byl pyšný na to, 
že se jeho vnuk stal tiskovým mluvčím 
věhlasného pražského klubu.
Milan Kepl zemřel 31. října ve věku 
osmdesáti let. Poznal jsem ho jako 
slušného člověka, kterým po celý svůj 
život zůstal. A to není v žádném století 
málo.                                    Petr Pučelík 

Odešel Milan 
Kepl…

Vážení spoluobčané, rok se s rokem 
sešel a máme před sebou bilancování, 
jaký byl. 

Ten letošní byl značně jiný a hodně 
nás mohl naučit. Věci, o kterých jsme si 
mysleli, že jsou normální, se najednou 
staly vzácnými. Potkávání se v rodinách 
i s přáteli, chození do práce, plánováni si 
volného času … Také naši charitu velmi 
ovlivnila letošní epidemie coronaviru. 
Již v březnu jsme byli nuceni zrušit 
předvelikonoční setkání dříve narozených 
a nemocných v KD Katovicích. Všechny 
plánované jarní akce byly zrušeny. 
Snažili jsme se alespoň pomáhat podle 
našich možností (duchovní podpora, 
šití roušek, individuální pomoc ,…). Až 
během léta se v přiměřené míře konaly 
poutě a různé aktivity pro děti. Jenže ani 
to netrvalo dlouho a v říjnu přišel opět 
zákaz pořádání akcí pro větší počet lidí. 
Zatím to nevypadá výhledově moc dobře. 
Nemůžeme pořádat tradiční setkávání lidí, 
přednášky atp.

Zatím ani přesně nevíme, v jakém 
režimu a jak vůbec budeme moci pořádat

Tříkrálovou sbírku 2021. Podle 
předběžných zpráv od celostátních 
koordinátorů TS existuje několik variant:

 1) chodit budeme stejně jako každý rok,
 2) pokladničky budou v obchodech, na 

OÚ a na dalších vybraných místech, 
 3) příspěvky se budou moci zasílat do 

tzv. online kasičky elektronicky 
V tuto chvíli zatím ale nevíme, jaká 

varianta se uskuteční. Jakmile budeme 
vědět podrobnější informace, požádáme 
Městys Katovice o vyhlášení, jak TS 
proběhne a informace zveřejníme i na 
stránkách naší farní charity. Tímto Vás 
prosím o spolupráci, podporu a ochotu 
přispívat i inovativně. Informace můžete 
sledovat i na www.trikralovasbirka.cz.

Minulá TS 2020 v Katovicích byla velice 
úspěšná. 38 952 Kč je velice pěkná 
částka, která byla poskytnuta na pomoc 
potřebným. Za tento úspěch je třeba 
především poděkovat Vám všem, kteří jste 
přispěli a přivítali koledníky se vstřícností 
a ochotou. Poděkovat bych chtěla i všem 
koledníkům, kteří nám s TS pomáhali.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát 
pokojné vánoční svátky a do nového roku 
2021 hlavně hodně zdraví, štěstí a Božího 
požehnání… Kéž je nový rok klidnější a 
přinese Vám všem hodně radosti a žádné 
starosti…. 
Alena Navrátilová ředitelka FCH Katovice

Tříkrálová sbírka 2020

Otevírací doby Vánoce 2020
20. 12. 7:00 – 10:00 27. 12. ZAVŘENO
21. 12. 7:00 – 17:00 28. 12. 7:00 – 17:00
22. 12. 7:00 – 17:00 29. 12. 7:00 – 17:00
23. 12. 7:00 – 17:00 30. 12. 7:00 – 17:00
24. 12. 7:00 – 11:00 31. 12. 7:00 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO

Jednota COOP Katovice 
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021 přejí 
děvčata z katovické Jednoty.

24. 12. ZAVŘENO 29. 12. 6:30 – 11:00
25. 12. ZAVŘENO 30. 12. 6:30 – 11:00
26. 12. ZAVŘENO 31. 12. 6:30 – 10:00
27. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
28. 12. 6:30 – 11:00 2. a 3. 1. ZAVŘENO

Koloniál Procházková Hana
Děkuje svým zákazníkům a přeje radostné Vánoce a šťastný nový 
rok 2021.
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Listnáče nedělají jen nepořádek

Svým charakterem vnitřního prostředí 
se podobá větším městům. Rozpálené 
ulice, tisíce metrů čtverečních 
zpevněných ploch a neusínající tepna v 
podobně silnice 
I. třídy. 

PV kombinaci s čím dál tím více 
nevyzpytatelným počasím si zaděláváme na 
pěkný malér. Z tohoto důvodu každoročně 
zastupitelé obce investují do nových 
výsadeb. Letos tomu významně dopomohlo 
získání dotačního programu na výsadbu 
stromů od Státního fondu životního 

Městys Katovice patří mezi největší obce v okrese Strakonice

Její pandemie ovlivnila život nás 
všech a logicky se promítla i do aktivit 
našeho spolku BEZ Katovice.

Dvě pokračování kurzu zdravého vaření s 
Janem Jurášem jsme ještě v lednu a únoru 
stihli. Odloženou besedu s Jiřím Padevětem 
v půlce března už ne. Doufali jsme, že se s 
tímto zajímavým nakladatelem sejdeme na 
podzim, ale to také nevyšlo.

Na jaře se tak především dobrovolnice 
spolku zapojily do šití roušek v době první 
vlny coronaviru.

Na začátku roku by nikdo nečekal, že 
jediným počinem, který stihneme do léta 
zahájit, nakonec bude kurz neformálního 
vzdělávání pro děti a mládež. Z letošních 
plánovaných šesti jednodenních akcí se 
stihly uskutečnit jen dvě – na samém konci 
června kurz korálkování a taneční workshop 
v srpnu. Do konce projektu, který skončí s 
koncem roku 2022, tak na děti ještě čeká 10 
seminářů/workshopů přímo v Katovicích a 
6 akcí výjezdních.

Vládní opatření na jaře znamenala stopku 
i pro turnaje a tréninky florbalistů. Žákyně i 
žáci stihli jen dva turnaje a byl tu březnový 
předčasný konec sezóny. Především 
děvčatům se sezóna 2019/2020 velmi 
vyvedla. Tréninky florbalu se opět naplno 
rozběhly v září. V tělocvičně začaly trénovat 

BEZ Katovice v roce 2020
Končící rok nám asi ještě dlouho zůstane v paměti jako
rok čínské chřipky.

čtyři věkové kategorie: přípravka, elévové, 
žáci a žákyněmi a dorost. Jediným týmem, 
který stihl zasáhnout do soutěží před 
druhou vlnou coronaviru, byl nový společný 
žákovský tým FBC Strakonice – Katovice. 
Ten je z poloviny tvořen dívkami a hraje 
chlapeckou soutěž.

Na podzim bylo připraveno i zahájení 
sedmidílného genealogického kurzu „Jak 
na rodokmen“ s doktorem Černým, i na 
jeho začátek si musíme bohužel počkat do 
lepších časů.

Další akcí, do které se BEZ Katovice 
plánoval zapojit, byla odložená připomínka 
75. výročí umučení P. Josefa Jílka, která 
byla z dubna přeložena na říjen, kdy si 
připomínáme jeho narozeniny. Z oslav, 
které měl doprovázet bohatý program 
(beseda s Jiřím Padevětem, výstava obrazů 
atd.), nakonec zbylo „jen“ požehnání vlastní 
známky P. Jílka, která byla k tomuto výročí 
vydána. 

Do začátku zimy se tak podařilo uskutečnit 
jen tradiční Drakiádu. Vzhledem k vládním 
opatřením proti šíření viru to ale bylo 
tentokráte on-line, kdy si každý pouštěl 
draky sám se svou rodinou. Fotky z 
pouštění draků nám na facebook poslalo 
18 nadšených dětí, které byly po skončení 
čtrnáctidenní akce odměněny sladkou 

odměnou.
Na konci tohoto podivného rok bychom 

chtěli poděkovat všem, kdo se do aktivit 
našeho spolku zapojili spolu s námi nebo 
jeho aktivity podporují. Jsou jimi tradičně 
městys Katovice, MAS Šumavsko, OP VVV, 
Quint s.r.o. a Český florbal, z.s.

Na závěr mi dovolte vám všem popřát 
radostné a šťastné Vánoce a pevné zdraví 
a vše dobré do roku 2021. Doufejme, že to 
bude rok klidnější a normálnější než ten 
končící.                  Michal Novotný

Ani coronavirus nepřerušil tradici 
podzimní Drakiády. Svého draka 
pouštěla i Emička Svobodová.

prostředí, z kterého získala obec na 
padesátku nových dřevin.

Určitě si mnozí z vás všimli, že v poslední 
době přibylo v Katovicích větší množství 
vzrostlých alejových stromů, a mnozí z 
vás si jistě pokládají otázku, proč takové 
množství listnatých dřevin, ze kterých 
bude určitě velké množství listí, které 
bude muset někdo uklidit. Odpověď je 
snadná. Přes Katovice projede přibližně 
11 000 automobilů denně a listnatý strom 
funguje jako nejlepší protiprachová bariéra, 
která absorbuje nejen prachové částice, 

ale i výfukové zplodiny projíždějících 
aut na rozdíl od našich plic. Výsadbou 
stromů chceme docílit zlepšení kvality 
mikroklimatu v letních měsících i 
hospodaření s dešťovou vodou v centru 
obce. Když už jsme u hospodaření s vodou, 
musely se jí přizpůsobit i nové výsadby. 
Dávno se v drtivé většině opustilo od našich 
domácích druhů, které městské výkyvy 
prostě nezvládají. Daleko častěji se volí 
druhy, které potkáváme třeba na dovolené 
ve Středomoří (platany, jerlíny) nebo 
dřeviny z krajin, kde panují větší teplotní a 
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vláhového rozdíly mezi létem a zimou, jako 
například panonská oblast Maďarska, nebo 
dokonce iránské polopouště (javor babyka, 
dub uherský, habrovec habrolistý).

V Katovicích není úplně možné vytvořit 
stromořadí v nejdůležitějších páteřních 
ulicích, a tak je důležité postupovat dál na 
místa, kde se dokážou stromy přirozeně 
vyvinout a fungovat jako takové čističky 
vzduchu kombinované s klimatizací.

Letos bylo osázeno pět lokalit, z níž dvě 

nejbohatší se nachází u školní jídelny v 
Kolářově ulici a v parku na Husově náměstí. 
Park pod kostelem je poměrně velkou 
výzvou a věřím, že letošní výsadba je pouze 
začátkem celkové úpravy zútulnění tohoto 
místa, která by do budoucna mohla propojit 
Pankrác s dolní částí náměstí komunikacemi 
pro pěší s možností rekreace, čímž by se 
odklonila pěší doprava od hlavní silnice a 
tato plocha by nalezla smysluplné využití.

Snad i Katovice svou výsadbou přispějí ke 

zkvalitnění životního prostředí. Především 
nám jde ale o to, aby se zkvalitnil život vás 
všech, kteří u nás bydlíte.         Tomáš Turek

Proměna hostince č.p 137
Hostinec U Trčků je místo opředené zajímavou historií. 

Věděli jste, že pozemek, na kterém 
hospoda U Trčků stojí, lze spatřit už na 
mapě z roku 1837?

V té době se Katovice rozprostíraly pouze 
na levém břehu řeky Otavy. V roce 1867 
byla císařpánem postavena železniční 
trať, která propojovala Cheb s Vídní a na 
které ležely také Katovice. Při silnici k 
železniční stanici se nedlouho poté začaly 
stavět domky. Prvním z nich byl právě 
hostinec u nádraží „Na Kvíčalce“. Postavit 
ho nechal v roce 1900 místní purkmistr a 
poté starosta Josef Varaus, jehož rodina v 
té době provozovala další dnes již zavřený 
hostinec “U Zvonu” na náměstí. V té době 
měly Katovice pouze 135 obytných domů. 
Od té doby se hostinec několikrát proměnil, 
změnil se i jeho vlastník a vystřídalo se zde 
několik provozovatelů.

Na Kvíčalce - na přelomu 19. a 20. století 
byl na pozemku 2121 vybudován Hostinec 
Na Kvíčalce, jehož jméno bylo odvozeno od 
provozovatele Matěje Kvíčaly. Ten se do 
Katovic přistěhoval ze Stříbrných Hor, v 
katovických matrikách byste ho tedy hledali 
marně. V roce 1904 byl Matěj Kvíčala již 
přestěhovaný ve Štěkni, kde dále fungoval 
jako hostinský. Z Katovic si bohužel odnesl 
i smutnou vzpomínku na smrt své dcery 
Alžběty a syna Rudolfa, jejichž život skončil 
právě v hostinci, když jim byl teprve jeden 
rok. O provozu hostince víme z té doby jen 
velmi málo a pokud by někdo uměl naše 
informace doplnit, budeme rádi.

U Havlasů - od roku 1906 hostinec 
provozoval František Havlas, hostinský 
a krejčí původem ze Sušice. Kromě jeho 
rodiny v domě bydlela i rodina Bryndova. 

Pan Brynda pracoval v kloboukárně a měl 
tři děti. Celkem tedy v domě žilo 9 lidí a 
ze záznamů je patrné, že ze zvířectva bylo 
chováno pouze 12 slepic. Ani Havlasů 
zde dlouho nepobyli a v roce 1910 se 
odstěhovali neznámo kam.

U Trčků - hostinec poté převzal pan 
Václav Trčka (26.9.1873 Nezdice, +1.8.1951 
Katovice). Tomu se v Katovicích narodily 2 
děti, syn Josef a dcera Marie. Z této doby 
pochází přejmenování hostince na hospodu 
U Trčků, což je název, který jí zůstal ještě 
dlouhé roky. Trčků se usadili v Katovicích 
a jejich potomky mnozí z vás znáte. V té 
době se také objevoval název U Rytíře. 
Josef Trčka si tak nechával říkat s odkazem 
na slavný šlechtický rod Trčků. Trčků v 
hodpodě žili a provozovali pohostinství 
ještě po druhé světové válce.

RestArt - přeskočme teď poválečnou 
historii hostince (o té si něco řekneme 
příště) a vraťme se do současnosti. Od roku 
2016 byl hostinec U Trčků uzavřený, což 
nám přišlo jako obrovská škoda. Budova 

neodmyslitelně patří k historii Katovic, 
toto místo má jistě svého genia loci. 
Objekt se podařilo zachránit bez větších 
škod, i když na několika místech zatékalo. 
Inženýrské sítě a technické vybavení již 
ale dosloužilo. Proto nyní probíhá celková 
rekonstrukce prostoru a začíná nové období, 
období RestArtu, jak jsme tento projekt 
pojmenovali. Již brzy se tak můžete těšit na 
místo, kam se vrátí radost, smích a veselí, 
na místo, kde si dáte nejen dobrou kávu s 
dezertem, domácí limonádu či jiný oblíbený 
nápoj, ale také zakousnete něco dobrého k 
snědku. Na místo, kde si jen tak popovídáte 
s přáteli nebo oslavíte životní jubileum, 
na místo, kde vás čeká bohatý hudební, 
divadelní, filmový či jiný kulturní program. 
Pokud máte zajímavé informace o objektu 
hostince nebo třeba staré fotografie, ozvěte 
se nám. Vracíme hostinci život a vy můžete 
s námi! Přejeme všem obyvatelům Katovic 
krásné svátky a doufáme, že příští Vánoce 
už Vás pozveme na vánoční punč. 
#Jana Koláříková, Lukáš Kolářík
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Cyklus Kořeny XLIX.
Katovice na mapách ve 2. polovině 20. století

V dnešním pokračování se s povídáním 
o mapách, kde se objevují Katovice, 
rozloučíme. Zavítáme společně do II. 
poloviny 20. století, tedy do historie 
novodobé. V minulých dílech jsem 
psala o pozemkovém katastru, který 
byl víceméně udržován v souladu se 
skutečným stavem. Ale po roce 1938 se 
začal stále více vzdalovat skutečnosti. 
Bylo dovoleno používat provizorní a málo 
přesné měřičské podklady, což vedlo k 
nesrovnalostem v katastrálních mapách. 

V květnu 1947 byl přijat zákon č. 90/1947 
Sb., o provedení knihovního pořádku stran 
konfiskovaného nepřátelského majetku 
a o úpravě některých právních poměrů 
vztahujících se na přidělený majetek, který 
velice zjednodušil zápisy do pozemkových 
knih a zásadně změnil principy desítky let 
platného knihovního práva. Dne 1.1.1951 
nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb., 
tzv. střední občanský zákoník, podle nějž 
se vlastnictví nemovitostí nabývalo již jen 
smlouvou. Nově stanovil, že stavba není 
součástí pozemku. Faktický stav přestal 
odpovídat stavu evidovanému. Proto byla 
uskutečněna v polovině 50. let tzv. štítková 
akce s cílem sepsat skutečné využívání 
pozemků v terénu. Jejím výsledkem byly 
tzv. zelené hodnoty, což byly souhrnné 
údaje o pozemcích. 

V souvislosti se znárodněním a velkými 
změnami vlastníků se po roce 1956 přestal 

pozemkový katastr udržovat a užívat. 
Katastrální zákon z roku 1927 byl zcela 
zrušen a teprve v roce 1971 byl nahrazen 
zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a 
kartografii.

Socialistická éra přinesla nezájem 
evidovat soukromá práva k nemovitostem. 
Důležité bylo vědět, kdo půdu 
obhospodařuje a nikoliv, kdo ji vlastní. 
V roce 1956 byla založena Jednotná 
evidence půdy (JEP), jejíž cílem bylo 
evidování užívání půdy bez ohledu na 
vlastnické vztahy. 

V roce 1964 nabyl účinnosti nový zákon 
o evidenci nemovitostí EN. Účelem 
této evidence bylo plánování a řízení 
hospodářství. Upřednostňoval užívací 
vztahy před vlastnictvím. Součástí 
evidence nemovitostí mělo být i evidování 
právních vztahů k nemovitostem, a 
protože se od roku 1951 žádná taková 
úplná a systematická evidence právních 
vztahů nevedla, bylo nutné její nové 
založení. Komplexní zakládání evidence 
nemovitostí (KZEN), při kterém se 
zjišťovaly a zapisovaly aktuální právní 
vztahy k nemovitostem, trvalo skoro čtvrt 
století (1964 – 1988).

Po listopadu roku 1989 došlo k velkým 
změnám. Byly vydávány nové zákony a 
novely. Ve vztahu ke katastru nemovitostí 
to byla novela občanského zákoníku číslo 
509/1991 Sb. Dalším důležitým zákonem 

byl obchodní zákoník číslo 513/1991 Sb. 
Katastr nemovitostí České republiky byl 
zřízen zákonem ČNR číslo 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), s účinností od 1. 
1. 1993. Katastr nemovitostí navazuje 
na tradici bývalé pozemkové knihy a 
bývalého pozemkového katastru tím, 
že obsahuje jak údaje technického, tak 
právního charakteru. Katastrálním 
zákonem byl zrušen zákon o evidenci 
nemovitostí. Od 90. letech probíhala 
digitalizace katastrálních map. Zákon 
číslo 120/2000 Sb. stanovil, že katastr 
je veden jako informační systém o území 
České republiky převážně počítačovými 
prostředky. V roce 2001 byl tedy zahájen 
dálkový přístup prostřednictvím internetu 
k údajům katastru vedeným v elektronické 
podobě. V roce 2014 byl přijat nový zákon 
číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Podívejme se teď alespoň na některé 
zajímavé mapy z tohoto období. V 50. 
letech 20. století byly Speciální mapy, o 
nichž se psalo v minulém díle, nahrazeny 
Topografickými mapami. Jednalo se 
o velmi kvalitní mapy, na kterých 
spolupracovaly vojenské i civilní složky. 
Soubor topografických map v systému 
S-1952 obsahuje mapy v měřítkách 1:5000 
(pouze část území) i 1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a 1:500 
000, vydávané v létech 1951-1971. mají 
hlavičku Generální štáb československé 
lidové armády a označeny jsou jako 
tajné. Jsou barevné, obsahují vrstevnice, 
řada jevů je zakreslena podobně jako na 
dnešních mapách. Všechny výše uvedené 
mapy najdete na internetu na stránkách: 
https://ags.cuzk.cz. Zastavme se u mapy v 
měřítku 1:10 000, označené jako M-33-100-
B-a-4 a vytištěné roku 1958. Jedná se o 
podrobnou mapu s vyznačením vrstevnic. 
Tato mapa je zajímavým pramenem, 
jakou podobu měly Katovice v 50. letech 
20. století. Nádražní ulice na pravém 
otavském břehu je zastavěna jen zčásti. 
Zcela ještě chybí čtvrť Na Břehu, jen na pár 
domků na křižovatce dnešní ulice Kolářovy 
a Luční napovídají, že se tu za pár let 

Katovice na topografické mapě v měřítku 
1:10 000 v systému S-1952; 1958
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23. 12. 7:00 – 15:00 29. 12. 7:00 – 13:00
24. 12. 7:00 – 11:00 30. 12. 7:00 – 13:00
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. 7:00 – 11:00
26. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
27. 12. ZAVŘENO 2. 1. 7:00 – 11:00
28. 12. 7:00 – 13:00

Potraviny Kotrba
Přejeme všem krásné a spokojené prožití vánočních svátků, v novém 
roce mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dní.

Pivnice U Hasiče
Děkuje všem svým stálým zákazníkům za přízeň a přeje hezké 
prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí a zdraví.
Otevírací doba během svátků dle aktuální situace.

Ordinace dětského lékaře MUDr. B. Kolenčíkové 
Přeje všem zdraví a pohodu v roce 2021.
Během vánočních svátků ordinace pro děti a dorost zavřená.

Ordinace obvodního lékaře MUDr. L. Hejlíkové 
přeje všem občanům šťastné vánoční svátky a pevné zdraví v 
novém roce.
Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude ordinace uzavřena.
Zastupuje MUDr. J. Procházková v Horažďovicích po předchozí 
telefonické domluvě.

Česká pošta Katovice 
přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

24. 12. ZAVŘENO 31. 12.  8:00 – 10:00
25. 12. ZAVŘENO 1. 1. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO

začne s výstavbou. zcela chybí objekty 
dnešního Agrokatu, i budovy MŠ, ZŠ, či 
panelové domy ve Školní ulici. 

Za opravdový unikát lze považovat 
letecké fotomapy z let 1947-1958. Můžete 
si na nich prohlédnout, jak vypadaly 
Katovice i jejich bezprostřední okolí ještě 
před kolektivizací. Konkrétně Katovice 
i okolní obce byly z letadla nafoceny v 
roce 1951. Je skutečně až neuvěřitelné, 
jakou proměnou prošla kulturní krajina 
během dalších desetiletí. Snímky totiž 
zachycují Katovice ještě před založením 
JZD, rozoráváním cest, mezí a scelováním 
pozemků. Na fotografiích starých téměř 
70 let jsou dobře patrná úzká pole a 
políčka obestírající obec ze všech stran. 
Je to pestrá mozaika na sebe navazujících 
zemědělských pozemků. Snad jen 
škoda, že fotografie jsou černobílé, na 
barevných by ještě lépe vynikla úžasná 
různorodost. Abyste se udělali alespoň 
určitou představu, z původní parcelace 
se dochovaly úzké pozemky na východní 
straně Kněží hory. A když už se o ní 
zmiňuji, z leteckého pohledu i přes 
zalesnění jsou na fotografii jasně zřetelné 
obranné valy slovanského hradiště. SZ 
od Kněží hory je vidět brod přes Březový 
potok. Za pozornost stojí také lokalita 
U Hřiště. Dobře patrné jediné fotbalové 
hřiště a u něj zástavba pár domků, rozlehlý 
Obecní les tzv. Obecák, dokonce patrné i 
pozůstatky staré cihelny, vystavěné roku 
1900. Výrazná je také velká nezastavěná 
plocha sevřená ulicemi Žižkova a 
Nádražní. I pohled na řeku a okolí ukazuje 
změny. Otava pod splavem, Ostrovec ve 
své původní velikosti, i drobné ostrůvky v 

říčním korytu v intravilánu obce. 
Po dnes výrazném krajinotvorném prvku 

– větrolamu, východně od Katovic není na 
letecké mapě zatím ani stopa, i když na 
o několik let mladších mapách systému 
S-1952 už zakreslen je. Zato stromořadí z 
obou stran státní silnice nepřehlédnete. 
A když se zaměříte na kapličku svatého 
Norberta, určitě si povšimnete tehdy ještě 
dobře patrné stezky vedoucí od kapličky 
kolmo směrem k řece. Na pravém břehu 
naproti Barevna je krajina nezalesněná a 
jsou tu dobře znatelné rýžovnické sejpy.

Její výhodou je i to, že v pravé postranní 
liště si můžete zapnout popisky, což vám 
usnadní orientaci např. v číslech popisných 
či názvech ulic. Dokonce se tu můžete 
překlikávat mezi mapou z roku 1951 a 
mapou z roku 2006, takže si všimnete 
zajímavých detailů, jako je například méně 
vzrostlých stromů kolem otavských břehů 

v Katovicích, než je tomu dnes. Sami 
uvidíte, jak se česká krajina i sídla za 
necelých šest desetiletí proměnily.

Ve 2. polovině 20. století vzniklo 
samozřejmě vícero map, kromě základní 
mapy České republiky např. mapy 
katastrální či geologické ad., ale to už 
bychom zabíhali do přílišných podrobností. 
Zmiňme snad ještě základní databázi 
geografických dat (Zabaged). Jedná se o 
nejpodrobnější geografický model České 
republiky, v němž můžete o kterémkoli 
místě zjistit jeho reliéf, nadmořskou výšku, 
porosty a vegetaci, inženýrské sítě, vodní 
toky, komunikace... 

Pokud máte chvilku času, určitě se na 
mapu podívejte, stojí to za to: 
geoportal.gov.cz/web/guest/
map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd 
4fca07e39b 
Irena Novotná – kronikářka

Letecká fotomapa
Katovic a okolí; 1951

Otevírací doby Vánoce 2020
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Jaro bylo vinou koronavirové 
pandemie zrušeno a ze stejného 
důvodu byl ukončený i podzim. 
Pojďme se podívat na to, jak se dařilo 
zástupcům SK Otava Katovice.

A-tým mužů (divize)
Divizní áčko mělo za sebou vydařenou 

letní přípravu, během níž porazilo 
například třetiligový Písek, druholigové 
Táborsko nebo uhrálo remízu s 
devatenáctkou pražské Slavie, ale 
zkrácený podzim se už tolik nevydařil. 
Mužstvo postihla rozsáhlá marodka – 
svalové zranění si přivodil Jakub Miklas, 
operaci kvůli přetržení zkříženého 
vazu v koleni museli podstoupit Tomáš 
Hajdušek s Danielem Pavlovičem, 
vinou pracovních povinností vypadl ze 
sestavy Alexandr Kahuj a se zlomeninou 
zápěstní kůstky nastupoval Martin Tušer. 
Katovice tak byly citelně oslabeny, což 
se promítlo i do výsledků. Během osmi 
odehraných kol posbíraly 11 bodů za 
tři vítězství a dvě porážky na pokutové 
kopy (skóre 21:17), což v šestnáctičlenné 
tabulce znamená umístění na průběžné 
deváté pozici. „Zranění byla velikou 
čárou přes rozpočet. Kádr byl široký a 
silný. Konkurence byla v týmu veliká a 
já věřil, že budeme hrát vysoko. Takový 
je ale fotbal. Trochu se nám to rozpadlo, 
ale hlavně je mi líto zraněných kluků. 
Přeji jim brzké uzdravení,“ uvedl trenér 
Přemysl Šroub, jenž věří, že se jeho 
družina po nucené pauze vrátí do popředí 
tabulky.

Na podzim nastoupili: Tomáš Švehla, 
Tomáš Janoch, Karel Cibulka, Martin 
Tušer, Jindřich Kadula, Michal Repa, Jan 
Chylík, Lukáš Bálek, Alexandr Kahuj, Petr 
Kotrba, Vladimír Uher, Michal Požárek, 
David Bálek, Ondřej Koutský, Tomáš 
Hajdušek, Daniel Pavlovič, Jakub Miklas, 
Marek Hromíř.

B-tým mužů (okresní přebor)
Rezerva mužů, která startuje v 

Dudák okresním přeboru, nezažila 

Jaký byl podzim z pohledu družstev SK 
Otava Katovice?
Fotbalisté všech věkových kategorií si v letošním roce moc 
nezahráli. 

dvakrát vydařený podzim. Během 
sedmi odehraných kol posbírala 
při skóre 13:27 sedm bodů, což jí 
ve čtrnáctičlenné tabulce zajistilo 
umístění na desáté pozice. „Naše 
postavení v tabulce a výsledky jsou do 
určité míry zapříčiněny tím, že nám 
ať už ze zdravotních, tak i pracovních 
důvodů po větší část podzimu chyběli 
Richard Baloun, Marek Hromíř, Jiří 
Toman, Miroslav Vanda a David Náhlík. 
Všichni jsou členy základní sestavy 
a hlavně obrany,“ vysvětlil trenér 
Tomáš Baloun, kterému dělala starosti 
hlavně bídná tréninková morálka jeho 
svěřenců.

Na podzim nastoupili: Petr Brož, Petr 
Provazník, Martin Křiváček, Tomáš 
Podskalský, Petr Šídlo, Martin Koblic, 
Daniel Frühauf, Václav Šíma, Michal 
Požárek, Petr Mašík, Miroslav Vanda, 
David Náhlík, Jiří Toman, Petr Pešek, 
Marek Hromíř, Richard Náhlík, Ondřej 
Koutský, Štěpán Pivnička, Jan Chylík, 
Václav Křivanec, Richard Baloun, Petr 
Neužil, Karel Kopp.

Mladší žáci (okresní přebor)
Mladší žáci Katovic měli na podzim 

odehrát deset utkání, ale vzhledem 
k přerušení soutěže jich stihli pouze 
sedm. „Podzimní část nás nezastihla 
v dobré formě. Po celou dobu nás 
provázely absence řady hráčů, většinou 
ze zdravotních důvodů. Navíc někteří 
hráči, s kterými jsme na začátku počítali, 
naskočili pouze do jednoho nebo dvou 
zápasů. Průběžně jsme na sedmém místě 
s pěti získanými body a skóre 18:44. 
Nejlepším střelcem je s deseti góly Matěj 
Kabele,“ zhodnotil trenér Pavel Kohout.

Na podzim nastoupili: Otakar Buchta, 
Radek Kubelák, Marek Šmejkal, Lukáš 
Zídek, Matěj Kabele, Jan Novotný, 
Zdeněk Řezáč, Tomáš Kopp, Patrik 
Pojžárek, Milan Repko, Lukáš Švarc, 
Jakub Vondrášek.

Starší přípravka (okresní přebor) 

Družstvo starší přípravky bylo 
tvořeno hráči a hráčkami ročníku 
narození 2010, přičemž na soupisce 
ještě figurovali dva hráči z mladší 
kategorie (2012) a jedna fotbalistka 
narozená v roce 2011. V okresním 
přeboru Katovice dvakrát vyhrály a 
šestkrát prohrály. Také si zkusily po 
nerozhodném výsledku dva penaltové 
rozstřely, a to s poloviční úspěšností. 
Soutěž byla přerušena tři kola před 
koncem podzimu.

Na podzim nastoupili: Natálie 
Milčicová, Alois Kadlec, Natálie Veselá, 
Michal Trávníček, Filip Řehák, Bára 
Řezáčová, Ester Samcová, Martin Malý, 
Jakub Matěja, Martin Pecka, Dominik 
Barvíř, Petr Škotko, Ondřej Vlasák, 
Adéla Barvířová.

Mladší přípravka (okresní přebor
Mladší přípravku tvořil silný ročník 

2012 a jedna hráčka narozená v roce 
2011. Podzim byl úspěšný. Tým v áčkové 
skupině vyhrál šest zápasů, jeden 
smolně prohrál po penaltovém rozstřelu 
a zařadil se mezi špičku v okresním 
přeboru.

Na podzim nastoupili: Tomáš Matějka, 
Přemysl Čížek, Adina Pojarová, Daniel 
Vohryzka, Václav Řehoř, Alois Kadlec, 
Denis Pavlík, Bára Řezáčová, Martin 
Malý, Martin Pecka, Dominik Barvíř, Petr 
Škotko

Minipřípravka 
Katovická minipřípravka se zúčastnila 
všech turnajů 3+0, které se na okrese 
konaly. Na nich ukázala bojovnost, 
podávala skvělé výkony a nastřílela 
mnoho gólů. Potvrdilo se, že je dobré 
trénovat už od útlého věku.

Hráli: Vilém Strakoš, Simona 
Strakošová, Michal Nejedlý, Krištof 
Kepl, Štěpán Kotrba, Liliana Samcová, 
Václav Pešek, Vladislav Pešek. 
Jan Petráš, PR manažer SK Otava 
Katovice
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První známé písemné zmínky jsou 
z roku 1192 a jako hřiště sloužily 
alpské řeky a jezera.

Nejstarším obrazem, na kterém si 
lidé házejí kotouče na holandském 
kanále, je olejomalba vlámského 
malíře Pietera Bruegela z roku 1565. 
Obraz je v současné době vystaven ve 
vídeňské galerii. Původně se hrálo s 
celodřevěnými kotouči vyrobenými z 
jasanového nebo hruškového dřeva. 
Později byl jejich obvod zpevněn 
kovovým prstencem.

 Mezinárodní federace IFI sdružuje 
celkem 46 států z celého světa. Metanou 
hrají v Argentině, Austrálii, Bělorusku, 
Brazílii, Česku, Číně, Dánsku, Egyptě, 
Estonsku, Finsku, Francii, Gautemale, 
Gabunu, Holandsku, Chorvatsku, Indii, 
Indonésii, Izraeli, Íránu, Itálii, Japonsku, 
Kanadě, Keni, Kolumbii, Lichtenštejnsku, 
Litvy, Lucembursku, Maďarsku, Namibii, 

Metaná - sport pro všechny
Pohledem zpět si připomeneme mezníky historie metané.

Německu, Norsku, Paraguayi, Peru, 
Polsku, Rakousku, Rusku, Singapuru, 
Slovensku, Slovinsku, Švédsku, 
Švýcarsku, Španělsku, Tunisu, Ukrajině, 
USA, Venezuele a Velké Británii. V České 
republice se metaná pravděpodobně 
objevila v Lenoře již v roce 1834. Lenora 
je místem, kde se hraje metaná bez 
přerušení 170 let.

 A jak to bylo s metanou v Katovicích? 
Na přelomu roku 2002 v zimě přinesl 
Miroslav Lafata na ukázku zapůjčené 
kotouče na metanou. Na rybníce na 
Střele jsme zkoušeli „metat“. Tento 
sport se nám zalíbil. Založili jsme pod 
hlavičkou TJ Sokola Katovice metanářský 
oddíl. Od té doby se tradují začátky 
katovické metané. Postupně jsme se 
propracovali do 1. ligy a stali se jejími 
stálými účastníky jak na ledě, tak i na 
letním asfaltovém povrchu. Na největší 
úspěch dosáhla katovická mládež, 

Jindřich Kubeš a Pavel Matašovský, 
na ledovém Mistrovství Evropy U 19 
ve švýcarském Wichtrachu v roce 2017 
ziskem bronzové medaile v soutěži 
družstev na cíl. Sokol Katovice, oddíl 
metané, disponuje největší základnou 
mládeže ze všech družstev České 
republiky a tím i největším počtem 
reprezentantů kategorií U 16, 
U 19 a U23.

Tréninků a soutěží se pravidelně 
účastní pod vedením Miroslava Hrúze 
a Pavla Matašovského mládežníci 
Tereza Matašovská, Marie Lafatová, 
Lucie Vlasáková, Alena Vlasáková, 
Barbora Kudějová, Anna Vlasáková, 
Václav Matašovský, Damián Samec, 
Tomáš Kuděj, Pavel Matašovský a Lukáš 
Zdeněk. Po dlouhé době mají Katovice 
svého zástupce i v I. lize žen a to 
zásluhou katovických děvčat, které se 
účastní i mistrovských ženských soutěží.

Metaná Sokol Katovice, vpředu zleva stojí: Václav Matašovský, Barbora Kudějová, Alena Vlasáková, 
Tereza Matašovská, Lucie Vlasáková, Anička Vlasáková, Maruška Lafatová, Tomáš Kolářik, Miroslav 
Lafata, Milan Krejčí, druhá řada zleva Tomáš Kuděj, Pavel Matašovský, Miroslav Potužník, Miroslav 
Hrúz, Damián Samec, Lukáš Zdeněk, třetí řada zleva: Josef Staněk ml., Josef Staněk st. a Honza Staněk

I. liga žen, zleva Barbora Kudějová, Tereza Matašovská, Lucie Vlasáková, Anna Vlasáková, Alena 
Vlasáková a Marie Lafatová

Sokol Katovice I. – I. liga mužů, zleva Pavel 
Matašovský, Lukáš Zdeněk, Jan Staněk a Josef 
Staněk ml. 

Sokol Katovice II. – I. liga mužů, zleva Miroslav 
Potužník, Miroslav Hrúz, Tomáš Kolářík a Josef 
Staněk st.
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Vývoj epidemie v Covidovém období, 
nouzový stav a různá opatření omezila 
také činnost našeho oddílu. Poslední 
akcí, před zahájením otužilecké sezony 
bylo 28.září plavání na Vltavských 
meandrech (Slapy-Štěchovice).
Vzdálenost 9 km jsme plavali štafetově. 
První úsek Jiří Zahradník, druhý oddílu 
vypomáhající Jan Kuděj (byla to jeho 
úspěšná plavecká premiéra), třetí David 
Zoubek. Čtvrtý absolvovala Nina Černá a 
o kousek dál Jiří Zahradník. Ti úspěšně 
doplavali do cíle, k mostu ve Štěchovicích. 
Ten kdo neplaval, šel po naučné stezce 
Svatojánské proudy, pozoroval krásy stezky 
a dělal i nosiče.
Do nové sezony jsme vstoupili za přísných 
bezpečnostních opatření 10.října ve 
Slavkově. Zatím jediný závod nové 
otužilecké sezony nám vyšel na jedničku a 
v hodnocení oddílů jsme v ČR na 6.místě 
za 1160 bodů. V závodě 750 metrů ženy 
obsadila Vladislava Chalušová druhé místo 
a Nina Černá třetí místo. Na 750 metrů 
muži skončil Jiří Zahradník sedmý a na 
1000 metrů ženy byla Chalušová Michaela 
devátá.
Pak následovala protiepidemická 

Otužilci DZP Sokola Katovice v Covidovém 
období.

opatření, která nás v činnosti nezastavila. 
Připravovali jsme se individuálně na 
různých místech. David Zoubek a Jan Kuděj 
/nečlen/ (střídavě v Praze a Katovicích), 
ostatní v okolí (Defurovy Lažany, Rábí, 
Krty, Antýgl, Strakonice, i nad jezem v 
Katovicích). Menší rozvolnění nám umožnilo 
uspořádat dne 28.11.2020 v Defurových 
Lažanech akci „Oddílovou ledovou míli“. 
Ledová míle, je jedna z extrémních 
otužileckých disciplín, podmínka uplavat 
1609 metrů při teplotě vody pod 5 stupňů. 
Plavou ji jednotlivci i štafety. Více jsou 
uznávané sólo plavby. My jsme si udělali 
radost a jako nově založený oddíl ji plavali 
štafetově. I štafeta je uznávaná. Složení 

štafety bylo: Chalušová Michaela, Chalušová 
Vladislava, Černá Nina a Zahradník Jiří, 
teplota vody byla 3,5 - stupně, vzduch 1 
stupeň.
Věříme že covidové období postupně odezní 
a umožní nám zúčastnit se ještě nějakých 
závodů v zimním plavání. 
Vážení spoluobčané, jsou před námi 
svátky vánoční. Dovolte nám poděkovat 
vedení městyse Katovice, oddílu TJ Sokola 
Katovice z.s. a kempu Otavský ráj Katovice 
za dobrou spolupráci a projevenou přízeň. 
Vám všem přejeme krásné a klidné Vánoce, 
pevné zdraví, pohodu a ať se nám v r.2021 
vyhýbají nepříjemné události. 
DZP S.Katovice

Otevírací doby Vánoce 2020
24. 12. ZAVŘENO 28. 12. 11:00 – 20:00
25. 12. ZAVŘENO 31. 12. 10:00 – 18:00
26. 12. ZAVŘENO 1. 1. 12:00 – 22:00

Restaurace a penzion U Vondrášků
Přeje příjemné prožití vánočních svátků a děkuje svým 
zákazníkům za přízeň.Kemp Otavský ráj 

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 2021.
Pavel Bradáč

24. 12. ZAVŘENO 29. 12.  8:00 – 12:00
25. 12. ZAVŘENO 30. 12.  8:00 – 12:00
27. 12. ZAVŘENO 31. 12.  8:00 – 12:00
28. 12.  8:00 – 12:00 1. 1. ZAVŘENO

Lékárna U Andělů 
Přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

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
Klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti po celý nový rok 2021.

od 22. 12. do 1. 1. 2021 ZAVŘENO 

21. 12.  8:00 – 16:00 30. 12.  8:00 – 16:00
22. – 29. 12. ZAVŘENO 31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO

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

19. 12. 9:00 – 13:00 28. 12. ZAVŘENO
21. 12. 10:00 – 14:00 30. 12. 12:30 – 16:30
23. 12. 12:30 – 16:30 1. – 2. 1. ZAVŘENO

25. – 26. 12. ZAVŘENO 4. 1. 10:00 – 14:00

Sběrný dvůr Katovice

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021
PŘEJÍ OTUŽILCI SOKOLA KATOVICE

LEDOVÁ MÍLE
DEFUROVY LAŽANY

Pro: DZP S. KATOVICE
Uplavaná vzdálenost: 1609 metrů

Datum: 28. listopadu 2020
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Ďábel se neptá 
S Václavem Matějkou o jeho nové knize 

Ďábel se neptá Na vánoční trh přichází nová 
kniha „Ďábel se neptá“ inspirovaná reálným 
příběhem rodiny Harantů, která žila na 
hoslovickém mlýně. Poutavý příběh napsal 
katovický rodák, filmový a divadelní režisér, 
scénárista a spisovatel Václav Matějka.

Tato kniha je součástí tematicky spjatého celku. 
Svým dějem je vlastně jeho prvním dílem, i 
když vznikla teprve před rokem. Druhý, na její 
vyprávění navazující příběh – Jak se hledá perla 
– vyšel před třemi lety a ten třetí – Jak miluje 
Anna Marie aneb Jak se v Čechách vaří pivo – je 
v triptychu o jihočeských rodácích částí poslední. 
Co tyto na první pohled odlišné příběhy spojuje? 

Zachycují vyprávění rozklenuté mezi druhou 
světovou válkou a rokem 1968. Je v nich 
obsažen kus života, ale ne celý… Byl čas před 
touto epochou, myslím jím i ta minulá staletí, byl 
čas po ní. A přijdou léta budoucí – ta v naší vlasti 
prožijeme společně a také spolu s ní, sdílejíce její 
další osudové dny. V dobrém i ve zlém. Tak jako 
kdykoli… Od jedné války ke druhé, od převratu 
k převratu, od bezmoci k naději, ale třeba i k 
dalším násilným obsazením naší země. Nedej 

však Bože, aby taková chvíle nastala. 
Hlavní hrdinkou jihočeské balady o vzpouře 

jednoho mlynářského rodu, o jeho boji za vodní 
mlýn, je Marie Alžběta, silná a zároveň křehká 
žena, která se nespravedlivému osudu brání, 
jak umí. 

Ano. Ten příběh je vlastně o lásce Marie 
Alžběty Hradecké ke třem mužům, ale nejvíce o 
její lásce osudové, která té srdnaté i tvrdohlavé 
ženě nikdy nezmizí z paměti…Často jsme v moci 
sil, které můžeme jen stěží ovládat. A ona věta 
se také vztahuje k osudu Marie Alžběty, hrdinky 
románu „Ďábel se neptá“. Je však mementem 
i pro nás, kteří píšeme a čteme o dějinách naší 
země a hodnotíme, ba soudíme životy a činy 
svých předků. Mějme ji přitom stále na paměti. 

Čtenář od knížky nemůže očekávat historickou 
věrnost příběhu rodiny Harantů. Jaký je podle 
tebe rozdíl mezi románem a realitou?

Obojí má někde kořen, od kterého všechno 
vzniká a co se odráží v umění – nejen v 
literatuře, ale i ve filmu - vychází ze života. O 
tom, jak se realita proměňuje v sen a znovu, 
i když nepatrně proměněná, se vrací zase do 
života jako čerstvá vláha, vyprávěl jednomu 

 Ďábel  
    se neptá
 Ďábel  
    se neptá

Václav  
Matějka

Mlynářská balada

Václav  
Matějka

novináři spisovatel Ernest Hemingway přibližně 
takto: „Z věcí, které se staly, a z věcí, jak jsou, a 
ze všech věcí, které člověk zná, a ze všech těch, 
které může znát, udělá člověk svou invencí něco, 
co není jeho odraz, ale samotná věc, pravdivější 
než cokoliv pravdivého a živého. Člověk ji oživí, 
a když to udělá dost dobře, dá jí nesmrtelnost. 
Proto člověk píše. Ze žádného jiného důvodu. 
A tak je v kumštu, ale i v životě zapotřebí 
začínat stále znovu. Znovu si uvědomovat, jak 
je všechno složité a opřeno o tajemství, které 
je nutné odkrývat. A tak je příběh pro tvůrce, i 
čtenáře snem, realitou a má sílu života.“ Není to 
krásné? Petr Pučelík

Ukázka z nového románu Václava Matějky Ďábel 
se neptá

19. dubna 1951 - Štando
Ještě před chvílí to vypadalo, že bratři zůstanou 

doma. Karel někde pobíhal, zdržel se víc než 
hodinu, ani nevysvětlil, kde byl. Jan měl pocit, že 
bratr už má trochu vypito. Loučil se s Marií, jako 
kdyby jel do Ameriky. Na cestu si dali meruňkovici 
a všichni se objali. „A najděte si tam ženský,“ 
přikázala bráchům. Jan nezakrýval překvapení, 
když v tanečním reji uviděl Jarunu, dceru předsedy 
družstva Jarika. Mávala na Karla. Na první pohled 
bylo vidět, že jsou s Karlem domluveni. „Ty jsi tedy 
dobrej, brácho!

Máš tady rande, a já nic nevím,“ zasmál se a 
objal Jarunu jako první. I s květináčem v ruce ji 
vyzval k tanci. Dotančili k nevěstě a ženichovi, aby 
jim předali kytici a popřáli štěstí. „Jezte a pijte, 
všeho je dost,“ vyzvala je nevěsta. Na hlavě měla 
myslivecký klobouček od hospodského a ženich 
černou buřinku. Podal Janovi ruku, pak Karlovi a 
snažil se říci: „Děku-dě-děkujeme. Mo-moc. Moc.“ 
Ženichovi říkali Venouš, trochu koktal, hlavně když 
byl rozčílený. A to dneska byl. Božena Trhlíků, 
stará drbna, řekla vzápětí nevěstě: „Květuš, ať s 
tím Venouš něco dělá, takovej pěknej kluk, ale než 
se vykecne, ujede člověku rychlík.“ Kdyby v sobě 

Božka neměla pár rumů, tak by jí Květa dala facku. 
Ale protože věděla, jaká je to, jak se říká, kyselá 
prdel, jen řekla: „V posteli nekoktá, je hodnej a 
pracovitej a i jinak je nejlepší. Proto si ho beru!“ 
Všichni se zasmáli a Božka vypadala jako hlupačka.

Kyvadlové hodiny nad šenkem odbily půlnoc, 
ale toho si nikdo ani nevšiml, protože do rána 
bylo času až dost. „Koulelo se jablíčko, koulelo,“ 
zpívali a místní šraml s pěti muzikanty hrál až do 
roztrhání těla. Karel tančil s Jarunou a zdálo se, 
že jsou po dlouhé době šťastni a sami za sebe. Bez 
vlivů rodin a hlavně Jarunina táty. A v té blažené 
náladě řekla Jaruna Karlovi, aniž tušila, jestli je 
to ta nejvhodnější chvíle: „Chci mít s tebou dítě, 
Karlíčku.“ Řekla to lehce, jako by nic. Ale Karel 
poznal, že to myslí vážně. Jaruna tu větu řekla 
nahlas! Chtěla, aby ji bylo slyšet. „Tvůj táta mě 
zabije.“ „Neřeknu mu, s kým to mám.“ Pochopila, 
že Karel není proti. Bylo vidět, že ji to potěšilo. 
Jako by z ní spadla nějaká tíha. „Tady už se 
nevdám, Karle,“ vysvětlila. „To ani nedělej. Jinak 
bych tě zabil!“ zvolal a vzápětí ji objal. Nechápala, 
kde se v tom hulvátovi vzalo tolik něhy. A až se to 
Jaruna bála říct, i lásky.

Ještě nezačalo svítat, byla krásná venkovská 
noc a hodiny už několikrát odbily další celou. Zpěv 
a hlas trumpety bylo slyšet i v zadní místnosti, 

kde měli sokolové za oponou uloženo nářadí. 
Hnědá žíněnka, na které cvičily děti na posledním 
sokolském sletu, se proměnila ve svatební lože. 
Jaruna a Karel se milovali. Nic jim nevadily 
nostalgické tóny houslí, falešný zpěv ani výkřiky 
radosti v šenku, doprovázené rytmickým

tlučením pokliček od hrnců. Co se té noci stalo, 
bylo tak nečekané jako ona památná věta Jaruniny 
mámy. Před týdnem řekla přísná luteránka 
Ludmila své dceři: „Muže nemáš, tak si aspoň 
pořiď dítě!“
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Sbor dobrovolných hasičů Katovice

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.

Naše jednotka JSDHO zasahovala celkem 
5 krát, a to při požárech, dopravních 
nehodách a technických pomocích. Členové 
jednotky se zúčastnili prověřovacích 
cvičení a školení. Vzhledem k současné 
situaci COVID-19 naši členové jednotky 
zabezpečovali rozvoz roušek a ochranných 
prostředků občanům městyse Katovice. 
Za výrobu a šití roušek děkujeme místním 
ženám. Zřizovatelem jednotky městysem 
Katovice bylo zakoupeno v měsíci říjnu 
nové zásahové vozidlo Liaz CAS K25, 

které nahradilo dosluhující vozidlo DA 
21 Avia. Staré vozidlo bude s největší 
pravděpodobností složit našemu městysu 
dál jako kontejnerový nosič. 

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. 
Bohužel jsme v letošním roce nemohli 
uspořádat tradiční pálení čarodějnic, ale 
doufáme, že v příštím roce tuto akci budeme 
moc uskutečnit. V létě jsme společně s 
SK Otava zrealizovali dětský den pro děti 
z dětského domova ve Strakonicích. Dále 
jsme se stali pořadateli dětské hasičské 
soutěže pro nejmenší hasiče. Naši 
nejmladší členové obsadili první místa a 
reprezentovali tím náš sbor. Jednou z akcí, 
která se nám v současné situaci COVID-19 
povedla uspořádat, bylo slavnostní otevření 
a vysvěcení zvoničky sv. Floriána před 
hasičskou zbrojnicí. Po akci následovalo 
pečení selátka před pivnicí U Hasiče. Ohlasy 
katovických občanů byly kladné, za což jsme 
rádi. Ve spolupráci s městysem jsme na 
konci léta uspořádali sportovní posezení na 
„Bajkalu“, které se i vzhledem k současné 
situaci vyvedlo. 

Vážení spoluobčané, jsou před námi jedny z nejkrásnějších svátků 
v roce, svátky vánoční. 

Již tradičně po řadu let pracuje náš sbor 
s mládeží. V kategorii přípravka a mladší 
děti úspěšně reprezentují městys Katovice 
na soutěžích. V roce 2020 uspořádal 
náš sbor dobrovolných hasičů Katovice 
příměstský tábor, na který docházelo 
30 dětí. Navštěvovaly okolní památky a 
zdokonalovaly se v protipožární ochraně a 
poznávaly naší obec. 

Během léta došlo díky podpoře společnosti 
Les a pila Kadlec ke stavbě pergoly u 
pivnice U Hasiče, kde členové sboru udělali 
spoustu brigádnických hodin stejně tak 
jako u stavby nádrže na vodu pro sportovní 
účely naší mládeže a okolí zbrojnice.

Náš sbor nezapomíná na své členy ani na 
občany Katovic. Bohužel se situací, která 
se v letošním roce naskytla, neplánuje náš 
sbor výroční valnou hromadu a o tradičním 
hasičském plese se rozhodne podle situace 
COVID-19.

Závěrem bychom 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, pevné zdraví. Doufáme, 
že se v lepších časech s Vámi setkáme na 
některých našich akcích. 
Výbor SDH Katovice

Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval všem spolupracovníkům ve 
Výboru pro spolkovou činnost, kulturu a 
sport a kulturní komisi za vše, co v roce 
2020 pro Katovice v této oblasti dokázali 
udělat a v nelehké době zorganizovat. 
Vzhledem k tomu, že nám mimořádná 
opatření nedovolila celou řadu někdy i 
dvakrát naplánovaných akcí uskutečnit, 
máme na lepší časy v záloze několik 
velmi zajímavých kulturních programů, 
které plánujeme uspořádat hned, jak 
jen to bude možné. Nadšení těch, kteří 
se o tuto oblast v Katovicích starají, je 
nezdolné, a tak se máme určitě nač těšit.
Velký dík patří také spolupracovníkům 
kolem Katovického zpravodaje, 
především díky těmto dopisovatelům si 
můžeme čtyřikrát ročně připomenout 
celou řadu zajímavostí týkajících se 
našeho městyse, kterým dává konečnou 
podobu vynikající grafická úprava P. 
Hričiny. Šťastné a veselé Vánoce a vše 
nejlepší v roce 2021
přeje Milan Janda – předseda Výboru 
pro spolkovou činnost, kulturu a sport.

Poděkování všem 
spolupracovníkům



Jak je vlastně katovický jez starý? To se už asi nedozvíme, podobně jako nezjistíme přesné datum stavby místního mlýna, s nímž je jez bezprostředně spojen. Určitě se 
musíme přesunout o několik století do minulosti. První známá písemná zmínka o mlýně pochází z roku 1505, kdy na katovickém mlýně hospodařil mlynář Bláha Vlk. Z toho lze 
usuzovat, že tu v určité podobě stál už jez, možná dřevěný, nebo alespoň nějaké částečné přehrazení toku, které vedlo vodu na mlýnská kola. Jez tu mohl stát i dříve, z našeho 
území jsou známé středověké jezy, základ nejstaršího dochovaného ze 13. století se nachází v Praze. Se stavbami jezů bylo nutno řešit zároveň splavnost řek. K tomuto účelu 
se začaly postupem doby budovat propusti, které umožňovaly např. splouvat řeku vorům. Ale vraťme se do Katovic. Majitelé na mlýně se střídali, roku 1830 se tu objevuje 
první příslušník rodu Polanů, který nahradil svého předchůdce, jenž měl ze mlýna údajně seběhnout právě kvůli opravě jezu. Z rodu Polanů pocházel i poslední katovický 
mlynář Marian Miřička. Ten se ujal vedení mlýna před válkou v roce 1937. V roce 1955 jej komunisté odsoudili na pět a půl roku do vězení a zabavili mu majetek. Ale to je jiná 
historie. Jeho bratr Jan Miřička v roce 2007 vzpomínal: „Velkým problémem mlýna byl jez, který původně patřil ke mlýnu a mlynář měl povinnost jej udržovat nejen pro svou 
potřebu, ale i kvůli zachování spádového stupně vody. Avšak dno řeky tu je skalnaté, takže ještě v 19. století, kdy se používal ručně tahaný beran, bylo možno zatloukat do 
dna opěrné kůly – piloty asi pouze 80 cm hluboko. Tyto kůly se často vyvracely, hlavně při odchodu ledů, a jez se musel opravovat skoro každý rok, což bylo velmi nákladné. 
Protržení jezu přitom někdy dokázalo mlynáře zcela zničit…“ Mlynáři Polanové jez zpevňovali i pomocí ….1. tajenka…. (tzv. křídly), které do dlažby jezu zapouštěli svisle. 
Problém řádné výdřevy jezu byl vyřešen až používáním beranu vytahovaného elektrickým navijákem. Beran byl dvoj až trojnásobně těžší, padal z nejméně dvojnásobné 
výšky, piloty byly silnější a se železnou špičkou. Ty se dařilo do dna zatloukat 1,5 m hluboko. Zajímavé informace o katovickém jezu se dochovaly ve vodních knihách. Mj. se 
tu o jezu píše, že normální znamení u mlýna bylo zasazeno dne 13. října 1882. Břehy řeky podél skladiště byly upravené ve sklonu 1:2 a chráněné proti poškození kamennou 
dlažbou, která spočívá opřená o základní pražec na zaberaněných pilotech vzdálených od sebe 2 m. Také se tu uvádí, že prah společný stavidlům musí ležet 1,752 m pod 
normálním znamením; různé výšky koruny jezu kolísají mezi 54–79 cm pod normálním znamením. Nechybí zmínka, že jez je opatřen vraty k …2. tajenka…... Výnosem c. k. 
místodržitelství ze dne 3. června 1903 č. 47.301 bylo mj. uloženo, že majitel mlýna je povinen při menších vodách k umožnění lepší voroplavby na Otavě držet řádně uzavřené 
stavidlo jalového žlabu umístěného v blízkosti budovy dnešní elektrárny. Kdyby bylo zapotřebí, musí majitel mlýna snížit jalový žlab, aby úhrnná šířka obou nynějších stavidel 
měřila 4,830 m. V roce 1946 bylo schváleno zvýšení koruny jezu, v roce 1947 byl upravený jez zkolaudován. Po znárodnění se jez stal majetkem státu. A jaké má jez parametry 
v současnosti? Dle manipulačního řádu, který poskytl k nahlédnutí pan Josef Mojžíš, leží katovický jez na 61,34 ř. km. Je kamenný lichoběžníkového příčného profilu. …3. 
tajenka…. u pravého břehu je 6 m široká, délka jezu v koruně měří 88,4 m. Kóta koruny je 400,63 m n. m. a spád na jezu je při běžných průtocích cca 2,2 m. Tak to bylo malé 
ohlédnutí do minulosti katovického jezu. Sami víte, že v posledních letech byl katovický jez ve špatném technickém stavu, zarostlý, neupravený. V současnosti Povodí Vltavy 
přistoupilo k jeho rekonstrukci. Snad se tedy vbrzku dočkáme opět pěkně opraveného jezu.
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Katovický jez

Vodorovně: A) podnik v Trutnově, zkratka bývalé organizace mládeže, záře, jméno herce Sharifa. B) výrazný přízvuk, otlačenina, kanadský zpěvák písně 
„Diana“, obnos. C) karetní výraz pro flek, ……1. tajenka…….., iniciály českého herce (Trautenberk). D) zvířecí ústa, značka hypermarketu u Fezka, 
německy „mrtvý“, výroba tkanin. E) kancelářská zkratka „ad acta“, výkonnostní stupeň v džudu, plošná výměra pozemku, japonská lovkyně perel, rýnský 
nákladní člun, polní míra (100 m2). F) přadná rostlina, lahodný nápoj, rostlina „hrachor jarní“, iniciály herečky Munzarové, odhad výsledku. G) jméno 
Mcbaina, Chaplinova manželka, slavná umělkyně, označení kamiónů, anglický nesouhlas. H) tamto, …..2. tajenka…….., chemická značka zlata. I) 
rusky „tito“, značka čistícího prášku, sloní zub, zobrazení nahého těla, poslední písmeno abecedy. J) zpravodajská služba USA, směrem zevnitř, důrazný 
zápor, nálev, domácky „Eliška“. K) iniciály herce Effy, zkratka „školní sešit“, trumfy, pobídka, oddělení v nemocnici, citoslovce překvapení, SPZ Mělník. L) 
opera Rachmanina, hráč tenisu, nápor. M) značka niklu, ….3. tajenka……, japonská délková míra. N) mužské jméno 9.5., nasycený uhlovodík, přemoci. 
O) jímače, jihoamerický sladký brambor, malé dítě.
Svisle: 1) hrací list, hovorově „kancelář“. 2) jméno vlka z knihy Džunglí, pilot, výkvět společnosti. 3) horní končetina, slovensky „děda“,nehlučně, 
anglická zkratka „velmi důležité osoby“. 4) velitel kozáků, omamné látky, zahnutý hák. 5) hájová bylina, škodlivý motýlek, římský pozdrav, obyvatel 
Altaje (Nan). 6) ženské jméno 4.3.,osobní zájmeno, písemná zkouška, zkratka státu Oregon v USA. 7) letištní zkratka Saliny ve státu Kansas, obyvatelka 
Irska, koupací nádoba, první žena. 8) početní jednotka čtvrtina kopy, pokrývka, letopisy. 9) podkožní poškození tkáně (hernie), německy „spojit“, část 
města Vimperk. 10) luxusní plavidlo, okamžik, značka žárovek. 11) anglicky“a“, německy lidově „babička“, vrch nad Bělehradem, česká značka 
ohýbaného nábytku. 12) zbabělec, zkratka kanadské rokové skupiny ( Bachman Turner Overdrive), ručí vozík, anglicky „hospoda“. 13) jméno fenky, 
ruská vesmírná stanice, tuhý komunální odpad, dlouhá chvíle. 14) oklestit, královna květin, projev radosti. 15) utrpení, biografy, začátečník, prkenný 
strop. 16) pučálkovic žirafa, okovy, asijský jelen. 17) kord s tenkou čepelí, podnik ve Varnsdorfu. 

kř
ížo

vk
u 

př
ipr

av
il:

In
g. 

Mi
ro

sla
v H

rú
z.
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Historii katovického jezu připravila Irena Novotná



Ježíškova vánoční pošta
Napiš Ježíškovi své 
přání na list papíru, 
pořádně ho slož 
a nezapomeň tentokrát 
připsat svoji adresu!
Vhoď dopis do 
Ježíškovy schránky, 
která je umístěna 
za bytovkami u 
Bajkalu. Stihneš-li 
to do 18. prosince, 
očekávej potvrzení s 
razítkem.

Budou jiné Vánoce?

Vánoční strom na náměstí svítí, naproti 
v betlémském chlévě nehybně stojí aktéři 
Vánočního zázraku. Vánoční dny se blíží. 
Očekáváme je jinak než vloni? Možná 
že ano. Ze všech stran se na nás letos valí 
nedobré zprávy. Jsme omezeni jako nikdy 
předtím. Je nám odepřeno dělat to, 
co máme rádi, scházet se s těmi, které 
máme rádi. To by nám nemělo být na 
překážku k prožití požehnaných vánočních 
svátků. Prožijme je ještě silněji se svými 
blízkými. Věnujme se jeden druhému, 
naslouchejme si navzájem. A budou to 
Vánoce, během kterých se pro nás narodí 
Vykupitel.                           Jindřich Zdráhal


