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Přišlo jaro
2021

Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?

.....



 Již přes rok se všichni potýkáme s 
naprosto, pro nás pro všechny, novou 
situací kolem šíření viru po celém 
světě. 

. Vládní opatření jsou mnohdy tvrdá, 
ale já pevně věřím, že většina z nás jejich 
dodržování chápe a řídí se jimi. V této 
chvíli nejde pouze o dodržování nařízení, 
ale jde i o zdraví a životy nás všech.  
Přes všechna opatření práce na úřadu 
pokračuje a tak ve stručnosti popíšu, 
které akce jsme začlenili do rozpočtu 
na tento rok. Letos na jaře bychom 
měli konečně vybudovat novou silnici 
a chodníky v ulici Zahradní. Všechny 
stávající parcely již mají přípojky, a 
tak zde na jaře proběhnou tak dlouho 
očekávané práce. Budova úřadu městyse 
dostane novou fasádu. O nutnosti opravy 
fasády nás přesvědčil její havarijní stav, 
kdy začínají odpadávat kusy římsy. 

Vážení a milí spoluobčané,
je mi velice líto, že první letošní zpravodaj vychází v době, kterou si 
jistě nikdo z nás nepřál. 

Probíhají přípravy na prodej pozemku 
v lokalitě Pláně, kde by mohlo podle 
architektonické studie vypracované 
Ing. arch. Jiřím Klasem vyrůst téměř 
40 rodinných domů. Zcela největší akcí 
je výstava nové školky, o té vás budu 
informovat v samostatném článku. 

Jak jsem psala na úvod, nacházíme se v 
situaci nám neznámé. Situaci vyžadující 
od nás všech osobní zodpovědnost, 
sebekázeň, toleranci a trpělivost. Není 
vás, věřím, třeba k těmto vlastnostem 
vyzývat, neboť kdo chápe vážnost celé 
situace, poradí si s dodržováním opatření 
bez zbytečných rad. Kdo je nechápe, 
bohužel, může zkazit nám všem další 
týdny a možná i měsíce bezstarostného 
života, jaký známe z doby nedávné. 

Na závěr vám všem přeji, abyste celou 
situaci zvládli co nejlépe, abyste měli co 
nejméně zkušeností s nemocí spojenou 

s šířením viru. Pokud bohužel nějakou 
zkušenost máte, pak vám přeji, aby tato 
vaše zkušenost byla zakončena šťastným 
koncem. Pevné zdraví všem, vám, vašim 
přátelům a známým.
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Již v loňském roce jsme se dozvěděli, 
že v souladu s evropskými recyklačními 
cíli byl přijat nový zákon, který zavádí 
postupné zvyšování poplatku za 
ukládání odpadů na skládky, a to z 
původních 500 Kč za tunu uloženého 
komunálního odpadu na 800 Kč za tunu 
v roce 2021. 

Donedávna byly hřbitovní odpady, ať už 
směsné, nebo sklo a plast ukládány buď 
do kontejnerů a popelnic, nebo do jámy za 
smuteční síní.

Taková jáma, to vám je úžasná věc, do 
ní se všechno vejde, je to v ní „schovaný“, 
strčíme do ní všechno spolkem. Nebo 
velké kontejnery. Šup do nich s odpadem, 
a když už to mám v ruce, tak tam strčím 
všechno. 

Co takhle něco vytřídit? Plastové kalíšky 
od svíček nebo skleněné lucerničky, to 
jsou věci, které nemusí v jámě končit.

 V druhé polovině února byl učiněn 
pokus o zavedení třídění odpadů i na 

Třídění odpadů na hřbitově
hřbitově. U vstupu na starý hřbitov jsou 
tři popelnice opatřené informačními 
nápisy a každá z nich slouží pro ukládání 
jiného druhu odpadu. Směsného, plastu 
a skla. Také jsou výrazně polepeny 
kontejnery a popelnice u smuteční síně. 
Dva velké kontejnery jsou na směsný 
odpad, popelnice slouží k ukládání plastů 
a skla. Podle prvních poznatků se mnozí 
třídit snaží. Ale pořád jsme na začátku.  

Městys Katovice usiluje prostřednictvím 
třídění odpadů dosáhnout snížení 

objemu směsného odpadu. Bude to 
mít vliv na celkovou sumu za odvoz a 
uložení směsného odpadu. Odpadové 
hospodářství významnou měrou zatěžuje 
rozpočet městyse. Ulevme životnímu 
prostředí i obecní kase. Je to kasa nás 
všech. Jen pro zajímavost. Víte, na co 
přijde jednou za rok vyvezení jámy na 
hřbitově? Pět tun odpadu nás všechny 
stálo dvacet tisíc. Myslím, že to není 
málo.

Šárka Němečková, Vaše starostka

To, že i na hřbitově vzniká odpad, je jisté. 

Jindřich Zdráhal
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Již v loňském roce jsme 
se dozvěděli, že v souladu s 
evropskými recyklačními cíli byl 
přijat nový zákon, který zavádí 
postupné zvyšování poplatku za 
ukládání odpadů na skládky, a to z 
původních 500 Kč za tunu uloženého 
komunálního odpadu na 800 Kč za 
tunu v roce 2021.

Postupné zvyšování poplatku bude 
probíhat až do roku 2029, a to na cenu 
1850 Kč za tunu uloženého odpadu na 
skládku. 

Sběr komunálního odpadu a svoz 
odpadů ze sběrného dvora v loňském 
roce zatížil rozpočet městyse částkou 
2.500.000 Kč. Celkové výdaje na 
svoz odpadů činí tedy přibližně 
desetinu ročního rozpočtu Katovic. 
Z toho důvodu jít cestou upuštění 
od vybírání poplatků za sběr a svoz 
odpadů od občanů nám i vzhledem 
k předpokládanému, až téměř k 
čtyřnásobnému zvýšení ceny za tunu 
uloženého odpadu na skládku, přišlo 
nezodpovědné.

Do rozpočtu získáme každoročně z 
poplatků od obyvatel téměř 700.000 
Kč a cca 300.000 Kč za vytříděný 
odpad.  To je odpad, který ukládáme 
do kontejnerů na plasty, papír a 
sklo a poplatek za svoz železa a 
elektroodpadu ze sběrného dvora. 
Čím více tedy budeme třídit, tím nižší 
bude schodek, který nám v odpadovém 
hospodářství vzniká. 

Letos jsme se zastupiteli rozhodli, 
že každá domácnost dostane sadu 

Vážení spoluobčané,
jedním z našich předvolebních slibů bylo 
zlevnění poplatků za odpady. 

tašek na třídění odpadů a bude zpět 
zaveden systém známek nalepovaných 
na popelnice proto, abychom v tomto 
roce zmapovali počty svážených 
nádob a v  příštím roce vám, kteří jste 
přesvědčeni, že popelnici nepotřebujete 
vyvážet každý týden a stačí vám svoz 
jednou za 14 dní, nabídli známku 
levnější. 

Věřím, že se mi podařilo vám 
vysvětlit, jak funguje systém 
odpadového hospodářství v obci.

Letos bude každé domácnosti při 
osobní platbě na pokladně úřadu 
předána známka. Ti, kteří budou 
platit poplatek přes účet, a i ti, 
kteří mají známku již zaplacenou, 
ji najdou ve své poštovní schránce. 
Svoz popelnic označených známkami 
bude zahájen až po uplynutí doby pro 
zaplacení poplatku a po upozornění 
jak rozhlasem, tak pomocí našich 
webových stránek. Pokud někomu 
nestačí na domácnost jedna známka, 
může si další známku vyzvednout na 
úřadu.  

Tašky na tříděný odpad jsou zadány 
do výroby, jakmile je obdržíme, budeme 
vás informovat o místě vyzvednutí. 

Pokud chcete v domácnosti třídit 
kovy, máme pro vás nabídku. Na úřadu 
městyse můžete zdarma dostat pytle 
na třídění kovů (nápojových plechovek, 
plechovek a konzerv od potravin, 
hliníkových víček od jogurtů a ostatních 
drobných kovových předmětů z 
domácností) a ty pak můžete odevzdat 
do sběrného dvora.

Tu a tam se po Katovicích něco 
stane. 
Občas je to nějaký vysypaný 
odpadkový koš, pomalovaná 
závora nebo dopravní značka. 
Sem tam se někdo snaží dostat do 
sprchového automatu na kluzišti. 
Co v něm hledá, těžko říct. Mince 
v něm nejsou. Vrcholem býval 
„odstřelený“ plastový koš petardou 
na svatého Mikuláše. Vesměs 
drobnější věci, i když nepříjemné a 
zbytečné. Spíše klukoviny. 
V pátek večer 15. ledna 2021 to 
však klukovina nebyla. Promyšlená 
akce několika mladíků se vymyká. 
Tažení Katovicemi proběhlo ve 
velkém stylu. Cestou kolem řeky 
to odnesla téměř nová lavička. 
Asi dalo dost práce přelámat její 
betonovou konstrukci. U Maturů 
stojí betonový koš. Ten naštěstí 
náporu odolal, tak v řece skončila 
„pouze“ kovová vložka. U schodů z 
mostu na hráz jsou pěkné plechové 
koše. Naštěstí moc pěkně plavou a 
v řece pod mostem je mělčina, kde 
se zachytily. Škoda naštěstí žádná, 
ale komu by se chtělo v půlce ledna 
brodit Otavu. Zlatým hřebem bylo 
zničení fasády autobusové zastávky 
U Trčků. Modrý sprej vykonal své. 
Jeden z pachatelů se i podepsal. 
Z. D.  Vandalismus byl nahlášen 
Policii ČR a výtečníci byli odhaleni. 
Je vidět, že na každého jednou 
dojde. 
Jindřich Zdráhal

Vandalismus, jaký 
jsme tu dlouho 
neměli



Další Velikonoce prožíváme v 
situaci, která je po roce pro mnohé 
ještě náročnější, než se zdálo na 
počátku. Situace, která je v mnohých 
ohledech nejen vážná a ojedinělá, nás 
zároveň vede k vnímání života jako 
velkého daru. 

Jako hodnotě, která je nám svěřena 
nikoli, abychom s ní mohli hazardovat, 
ale dokonce s ní nemůžeme ani počítat 
jako s něčím, co si lze vynucovat, nebo 
dokonce podlehnout dojmu, že jsme pány 
života, potažmo i smrti. To by znamenalo 
pýchu, která poznamenává život člověka 
obrovskými šrámy – jeden z prvních 
biblických příběhů o prvotním hříchu je 
toho dokladem. Na druhou stranu právě 
vděčnost a hodnota života jako daru, 
který je nám svěřen, nás vede také k 
pokoře a k životním postojům směřujícím 
k rozvíjení toho, co je podstatné.

Události, které si o Velikonocích 
připomínáme, to ilustrují jedinečným 
způsobem. Tak, jako Kristus přišel na 
svět a žil způsobem, aby naplnil své 
poslání, i my se snažme naplňovat 

své lidství, manželství, rodičovství, 
povolání… Tak, jako on byl ochoten dát 
svůj život pro druhé, překračujme své 
sobectví a važme si těch, kdo tak jednají. 
Jako jemu hřích, který na sebe vzal, byl 
zdrojem bolestí, utrpení a smrti, tak i 
nás potkají bolavé momenty. Jako jej 
opustili apoštolové a sv. Petr jej dokonce 
zapřel, i my zažijeme lidská zklamání… 
V tom všem nemusíme ztrácet naději. 
Pokud to sdílíme s ním, toto pouto víry a 
důvěry nám dá také zakusit jeho vítězství 
nad smrtí! Světlo velikonoční naděje, 
které symbolizuje paškál – svíce hořící 
v kostelích od noci zmrtvýchvstání celou 
velikonoční dobu a následně vždy při křtu 
a pohřbu – prozáří vše novou realitou a 
horizontem, který překračuje to, co pouze 
lidskými prostředky je neřešitelné. Celé 
je to v již zmíněné pokoře: odmítneme to, 
nebo přijmeme…

Přeji a vyprošuji posilu a povzbuzení i 
naději a pokoj plynoucí z velikonočních 
událostí!

 Roman Dvořák, administrátor farnosti 
(farář)

Neztrácet hlavu ani naději
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Kráčel jsem slunnou, 
polední pasekou. 
Prohřáté jehličí  vydechovalo 
omamnou vůni mísící  se s 
vůní čerstvé jarní země a 
vůní pryskyřice. Pomalu jsem 
stoupal hradištěm do svahu 
Katovické hory. V duchu 
zatoulán kdesi v hlubinách 
sebe.
Náhle jako by se před mým 
vnitřním zrakem zablesklo a 
já ho uviděl,  jak kráčí vedle 
mne. Muž vysoké postavy, ve 
splývavém, dlouhém plášti 
z hrubé tkaniny. Z něj ven 
vykukovala jen ruka třímající 
dlouhou hůl,  o kterou se při 
každém kroku rozvážně opíral 
jako poutník, nohy obuté v 
opánkách vázaných řemínky, a 
hlava, z níž byl vidět jen dlouhý 
vlas, který mu zcela halil  tvář.
Neotočil  se ke mně. Ani já 
nemusel obrátit  hlavu k němu, 
abych ho viděl.  Kráčeli  jsme 
na dva metry od sebe. Bok po 
boku, stejnou nohou, stejným 
směrem. Necítil  jsem žádný 
úlek. Vše mi připadalo naprosto 
normální.  Naplnil  mě pocit , 
jako bych kráčel s někým 
blízkým. Netřeba slov. Naplněni 
vzájemnou sounáležitostí , 
láskou a bezpečím.
Vtom se zablesklo podruhé a 
postava zmizela. Jen ten pocit 
blízkosti  ve mně přetrval. 
Naplněn pokojem a mírem, bez 
vyrušení,  jsem došel na konec 
paseky. Usednul na pařez a 
pomalu přejel zrakem, stále 
jakoby obráceným do sebe, po 
celé šíři  prostranství.  Po valech 
hradiště, po celé té posvátné 
zemi, na které se generace 
předků rodily,žily,a mnohdy i 
krutě umíraly.
Z hrudi se mi vydral povzdech 
a ze rtů mi splynulo zašeptání: 
, ,Bratře.“
František Langmajer

Setkání
Milí přátelé, vážení občané Katovic i 
přilehlých osad.

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 sezóny jsme vstoupili za 
přísných bezpečnostních opatření 10. října 

ve Slavkově. Zatím jediný závod nové 
otužilecké sezóny 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 Michaela Chalušová devátá.

Pak následovala protiepidemická 
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, Rabí, 
Krty, Antýgl, Strakonice a i nad jezem v 
Katovicích). Menší rozvolnění nám umožnilo 
uspořádat dne 28.11. 2020 v Defurových 

Otužilci DZP Sokola Katovice
v covidovém období.
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Lažanech akci „Oddílovou ledovou 
míli“. Ledová míle je jedna z extrémních 
otužileckých disciplín, podmínkou je 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: Michaela Chalušová, Vladislava 
Chalušová, Nina Černá a Jiří Zahradník,  
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 roce 2021 vyhýbají 

nepříjemné události.
 DZP S. Katovice DZP S. Katovice

Vážení spoluobčané, návštěvníci 
Katovic, přátelé turistiky a plavání, 
v současné době je vývoj epidemie 
nepříznivý, máme přísná opatření.  

Doufáme v pozvolné rozvolnění, 
alespoň takové, které nám umožní v letní 
turistické sezoně cestovat, sportovat a také 
využívat radovánek v Otavě. I za určitých 
bezpečnostních opatření.

Pro rekreační plavce pořádáme I. ročník 
rekreačního plavání. Zdraví je v každém 
věku základním předpokladem aktivního 
života. Klíčem k němu je především 
dostatek pohybu.  Plavání důkladně procvičí 
svaly celého těla, nepřetěžuje klouby. Voda 
nadlehčuje, tím je zátěž minimální. Za třicet 
minut lehkého plavání spálíme 360 kalorií. 
Čím jsme trénovanější, tím déle dokážeme 
plavat a spálíme tak větší množství kalorií. 
Právem je plavání prezentováno jako ideální 
sport.

Každý, kdo se akce zúčastní, bude 
rekreačně plavat, nebude závodit. Jenom si 
bude muset uplavané vzdálenosti za období 
evidovat. Orientační vzdálenost uplavaných 
metrů od jezu z kempu (250, 500, 750, 1000, 
1300 a 1800 metrů) bude zpracována.

Na závěr, koncem srpna, uspořádáme 
ve Sportovním areálu Podskalí táborák 
s opékáním buřtů, programem a 
vyhodnocením akce. V jednání je i beseda s 

plavcem, který přeplaval kanál La Manche.
Doufáme, že Vás akce osloví a epidemické 

podmínky nám umožní ji uskutečnit. Těšíme 
se na Vaši účast.  

 „Přeplavme svůj La Manche v roce 
2021 v Katovicích“.

Oddíl dálkového a zimního plavání 
Sokola Katovice ve spolupráci s Městysem 
Katovice a kempem Otavský ráj Katovice 
vyhlašuje I. ročník  rekreačního plavání  
pod názvem  „Přeplavme svůj La Manche v 
Katovicích“. Nejde o žádný závod, účastníci 
nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se 
sebou, se svou pohodlností.

Kdy: plavat se bude v období od 1. 5. 
2021 do 15. 8. 2021, kde : v  areálu kempu 
Otavský ráj, v řece Otavě nad  jezem v 
Katovicích. Cíl: uplavat v období co nejvíce 
km, kdo uplave 34 kilometrů, pomyslně 
přeplave kanál La Manche. Plavat můžete 
jako jednotlivec, duo, trio nebo družstvo. 
Každý plave na vlastní nebezpečí.

Jak se zapojit do akce „Přeplavme svůj La 
Manche v roce 2021 v Katovicích“?

Přihlásit se na akci vyplněním 
registračního formuláře. Ten bude k 
dispozici ve Sportovním areálu Podskalí, 
v kempu Otavský ráj v Katovicích, nebo na 
požádání ho odešleme.

 E-mail:  katovice.dzp@seznam.cz 
. Vyplněný registrační formulář nám 

Rekreační plavání v Katovicích
zašlete e-mailem. Nebo ho odevzdáte ve 
Sportovním areálu Podskalí, kempu Otavský 
ráj.  

Jak evidovat uplavané km/metry 
za období?   Každý si bude uplavanou 
vzdálenost evidovat sám, v tabulce 
evidence uplavaných km/metrů (bude k 
dispozici v kempu Otavský ráj, Sportovním 
areálu na Podskalí nebo na e-mailu). 
Orientační vzdálenost uplavaných metrů 
od jezu v kempu do pomyslného cíle (250, 
500, 750, 1000, 1300 a 1800 metrů) bude 
zpracována.  Za pravdivost vyplněných 
údajů zodpovídá přihlášený (nebo skupina). 
Tabulku odevzdají plavci nejpozději do 
20. srpna 2021 ve Sportovním areálu na 
Podskalí nebo v kempu Otavský ráj. Lze 
odeslat na e-mail: katovice.dzp@seznam.cz .

Následně budou zpracovány výsledky 
všech přihlášených za plavecké období.

Koncem srpna bude společné zakončení 
akce s táborákem a programem. Každý, kdo 
plaval a přihlásil se, obdrží malou upomínku 
a pamětní list. Dál budou vyhlášeni nejlepší 
jednotlivci, dua, tria a družstva, pomyslní 
pokořitelé kanálu La Manche, apod.  

Informace o akci:  Oddíl DZP S. Katovice, 
kontakt: katovice.dzp@seznam.cz,

 na webu: https://sokol-katovice-dzp.
webnode.cz/,  zástupce oddílu: Zahradník 
Jiří, tel. 737745885
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Cyklus kořeny L.
Katovice na konci II. světové války

Zanedlouho uplyne už 76 let 
od konce II. světové války. Je to 
poměrně dlouhá doba, kdy máme to 
štěstí, že žijeme v míru a vyhýbají 
se nám válečné útrapy. 

Pamětníci, kteří II. světovou válku 
osobně zažili, bohužel postupně odcházejí. 
Dochovaly se ale různé písemné prameny. 
Pro dnešní pokračování cyklu Kořeny 
jsem vybrala výňatek z V.  knihy katovické 
Školní kroniky, z níž si dovoluji citovat s. 
181 – 186. Jsou zde zachyceny poslední 
dny války v Katovicích i příjezd amerických 
vojáků. Jako zajímavý dodatek jsem opsala 
strojopis vlepený do této kroniky. Jedná 
se o provolání místního Národního výboru 
k občanům, v němž se stanovují základní 
pravidla chování v přechodném období po 
rozpadu protektorátu. Při přepisu kroniky 
jsem záměrně zachovala tehdejší pravopis.

Irena Novotná (kronikářka)
Dějinné světové události na poli válečném 

obrátily se rychlým tempem v neprospěch 
Německa. Spojené státy severoamerické s 
Anglií obsadily německá území od západu, 
Sovětský svaz od východu a západu. Ke 
konci měsíce dubna zůstaly obsazeny 
německými vojenskými silami jen naše 
země – bývalý Protektorát – celé Čechy 
a západní část Moravy. Byli jsme až do 
posledního času svíráni tvrdou německou 
pěstí s nesmírným nahromaděným 
válečným materiálem. Právě v této době 
projížděl a zastavil v Katovicích vlak 
s mužskými politickými vězni všech 
národností evropských – bylo to dne 20. 
4. 1945. Dobytčí vagony v pravém slova 
smyslu přeplněny nešťastníky na kost 
vyhublými – okénka a východy zpevněny 
ostnatým drátem. O poledních hodinách 
podnikli severoameričtí hloubkoví letci 
útok na lokomotivu vlaku a v nastavším 
zmatku nešťastníci v počtu as 200 z 
některých vagonů hleděli se zachrániti 
útěkem do okolí. Mnozí unikli svým 
katanům, jiní poschováni v domech 
místních obyvatelů – přestrojeni – oblečeni 
do občanských šatů (ba i do ženských), 
jiným ukrytým v okolí (stohy) dodávána 
potrava. Žel, že někteří byli zpět přivedeni 

a velitel transportu – německý důstojník 
zastřelil bezbranné (výstřely do zad) v 
počtu 12 vězňů. 4 z nich jsou pochováni na 
místním hřbitově (2 v hrobce Jana Vrby, 2 
v hrobce Václava Matouška), 8 pochováno 
ve Volenicích a kolik v dalším okolí 
není známo. Tento surový krvavý zločin 
vyburcoval místní občany, aby poznali 
onu velebenou německou kulturu 20. 
století, zvláště, když ukrytí u občanů líčili 
hrůzy a strašná muka politických vězňů 
v jednotlivých koncentračních táborech. 
(Výstřižky z novin jsou přiloženy).

Dlužno ještě připomenouti, že tento vlak 
stál v Katovicích as 3 dni a byly to hlavně 
české ženy z Katovic, které donášením 
chleba a jiných potravin hleděly zmírniti 
strašný úděl ubohých. Budiž jim duchovní 
dík! Byly to opět ženy, které se nebály 
zúčastniti se pohřbu zastřelených, ozdobiti 
jejich hroby květinami a při nejbližším 
pohřbu konaném (stále ještě za vlády 
Němců) byla jim hudbou vzdána pocta 
dojemnou písní rozloučení.

Koncem měsíce dubna přerušili američtí 
hloubkoví téměř úplně dopravu na trati 
hlavně odstřelováním lokomotiv, které byly 
pak úplně neschopné provozu. Letci byli 
opravdu mistři ve svých výkonech (rovněž i 
na silnicích odstřelováním vozidel německé 
branné moci) a tím podstatně přispěli k 
zmaření plánů německého velení. V témž 
čase (snad že na letce bylo vystřeleno nebo 
že na katovickém nádraží stál delší dobu 
vlak s vojenskými zásobami – později byl 
ukořištěn českou strážní službou) shozeny 
blíže nádraží 4 bomby, z nichž jedna z 
těžších (as 50 kg – ostatní byly lehčí) 
vyryla kráter na poli p. Kuncla do hloubky 
přes 3 m a šíře v průměru 6 m. Střechy 
domů, okenní tabule v nádražní třídě byly 
tlakem vzduchu poškozeny – (některé 
velmi těžce – dům p. Šejvara – Havelky – 
Kadlece a j.). Že o život nikdo nepřišel, lze 
jen děkovati, že lidé byli ukryti v klenutých 
sklepech domů a bomby dopadly mimo 
obytné budovy.

Dnem 17. dubna 1945 vyučování – (beztak 
od 23. ledna 1945 velmi omezené – 
vyučovala se každá třída 1x nejvýše 3x v 

týdnu vždy po jednom půldnu) bylo úplně 
zastaveno z důvodů nejdříve umístěním 
německého vojska ve všech volných 
místnostech místní obce. Později byly 
ubytovány ve zbývající třídě na Dvořištích 
osoby, prchající z Německa – (Slováci, 
Maďaři, Italové, Francouzové aj.), které 
tam byly přinuceny pracovati. I americké 
okupační vojsko zabralo tuto zbývající 
školní učebnu, to že úplné zastavení 
vyučování trvalo od uvedeného dne 17. 
4. 1945 do 27. 5. 1945. Dnem 28. 5. 1945 
začíná se opět omezené školní vyučování 
ve třídě na Dvořištích – každá třída je 
vyučována 2x týdně vždy 1 půlden. (V 
hlavní budově v 7 místnostech jsou dosud 
uprchlíci z východu a to Němci – Poláci 
a Ukrajinci a zajištění Němci z Katovic a 
Hradce).

V časných hodinách ranních dne 5. 5. 
1945 vztyčena byla na vrchu Kuřidle u 
Strakonic státní československá vlajka; 
daleko viditelná do širého kraje byla 
symbolickým znamením k zjevnému odporu 
proti německým okupantům. Obyvatelstvo 
za pomoci partyzánů odstraňovalo veškeré 
znaky, nápisy německé a vyvěšovalo 
vlajky čsl. a spojených národů. (Již 
mnoho dní předtím byli partyzáni ve 
zdejším okolí velmi činni a prospěšni 
rušením dopravních spojů, poškozováním 
telefonního i elektrického vedení, čímž 
ještě více přispěli k rozkladu německého 
vedení). Rázem tvořila se z dobrovolníků a 
skupiny Niva pořádková a strážní služba. 
Vydatnou oporou byli 2 členové místního 
četnictva. (Lejčar, Černý.) Přesto, že tato 
strážní služba byla jen velmi nedostatečně 
ozbrojena (4 vojen. pušky, několik 
automatických pistolí), udržela všude 
kázeň a klid. Silné a dobře vyzbrojené 
vojenské jednotky německé branné moci 
musely se ovšem v klidu nechati projeti 
naším městečkem, poněvadž by byla 
hrozila katastrofální srážka s tragickým 
koncem pro místní obyvatelstvo a celou 
obec. Tentýž den večer sešlo se u Jánských 
as 32 členů místních vážených občanů, 
kteří ze svého středu zvolili „Místní 
Národní výbor“. Ten převzal veškeru moc 
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Všemu občanstvu Katovic!
Dnešním dnem přestává protektorátní zřízení a dožíváme se opět znovuzřízení 
samostatného Československého státu. Podle pokynů prozatímní československé vlády 
v Košicích přebírají veškeré vedení obcí Národní výbory, kterým jsou podřízeny veškeré 
úřady v obcích. V zájmu udržení klidu a pořádku a nerušeného chodu života nařizuje 
místní Národní výbor toto:
1. Veškeré dosavadní předpisy a nařízení platí prozatím i nadále. Každé jejich porušení 
bude co nejpřísněji potrestáno.
2. Vyvarujte se zbytečného srocování na ulicích, dbejte toho, aby zejména děti nepobíhaly 
zbytečně po ulicích; jděte dále za svou prací s tím vědomím, že pracujete pro svůj národ a 
stát!
3. Všechny zbraně a střelivo, které byly zabaveny vojsku, odevzdejte bezpodmínečně 
dnes do 12 hodin na četnické stanici.
4. Zemědělci! Odvádějte dále povinné dodávky zemědělských výrobků v plné míře! 
Nevyhýbejte se této povinnosti, je to v zájmu plynulého zásobování obyvatelstva. 
Pamatujte, že odevzdáváte pro své lidi!
5. Dbejte ve všem pokynů stráží a odpovědných osob Národním výborem určených.
6. Nikdo není oprávněn pod záminkou svobody vyřizovati si své osobní účty, nebo o své 
vůli zasahovati do pravomoci Národního výboru. Zrádci, udavači a všichni, kteří se nějak 
provinili na svém národě, budou zajištěni a potrestáni příslušnými úřady.
Ať žije svobodná Československá republika!   Katovice, dne 6. května 1945.    Místní 
národní výbor.

Florbal BEZ Katovice měl poprvé 
zástupce v anketě Sportovec 
Strakonicka 2020. 

Starší žačky jednoznačně ovládly 
anketu čtenářů Jihočeských 
týdeníků – díky jejich hlasům se staly 
Sympaťačkami roku 2020. V kategorii 

mládežnických kolektivů se také 
neztratily a obsadily celkové 5. místo. 
Barbora Novotná, kapitánka starších 
žaček, skončila v kategorii jednotlivců 
na 10. místě.

Protože pandemická situace 
neumožňuje zápasy na palubovce, 

Žákyně jsou Sympaťačkami roku 2020
uspořádaly si jihočeské florbalové 
kluby alespoň ligu virtuální. V ní 
nerozhodovaly góly, ale hlasy fanoušků 
na internetu. Florbal BEZ Katovice se 
také zúčastnil a mezi mnohem většími 
kluby byl vidět. Ve skupině nám o chlup 
uniklo semifinále – i když jsme měli 
stejně bodů jako druhá Soběslav, patřila 
nám třetí příčka. Vše jsme si vynahradili 
výhrou v zápase o celkové 5. místo z 
11 přihlášených klubů.          Michal 
Novotný

Katovické sympaťačky v plné sestavě. 
Horní řada zleva: Veronika Bláhová má 
na zádech Lucii Hovorkovou, s číslem 
10 Denisa Buchtová, vedle ní Michaela 
Pavlíková a Kateřina Gálisová, která 
nese Terezu Rejškovou.

Dole klečí sestry Eliška a Barbora 
Novotné a vedle nich s trojkou Alžběta 
Fáberová. Branku hájila Magdaléna 
Himmerová.

(Na poslední odehraný a vítězný turnaj 
do Mariánských Lázní je doprovodili, v 
roli trenéra a podpory, Petr Zdráhal a 
Lenka Zamrzlová).

Na konec článku prosím ještě přidej 
větu: "Za zaslané hlasy všem fanouškům 
děkujeme.

v obci, stylisoval první provolání a toto 
rozšířil mezi občany s datem 6. / 5. 1945. 
(Připojeno.)

Dne 6. / 5. 1945, v pozdních hodinách 
odpoledních, přijeli do Katovic první 
tankové oddíly severoamerických 
okupačních vojsk. Radost a uvítání občanů 
bylo nesmírné. V ten den měla totiž býti 
právě pout v naší obci a proto byli téměř 
všichni vojíni a důstojníci podarováni hojně 
bílým pečivem všech druhů. Podarovaní 
opláceli opětně cikaretami a konzervami 
(čokoládou aj.). Jejich vybavení výstroje 
– výzbroje je dokonalé. Převzali ihned 
ochranu obyvatelstva a slušným obapolným 
chováním vládne mezi jimi a obyvatelstvem 
dokonalá shoda. Za spolupráce 
dobrovolných českých strážních oddílů 
zajímány rozprášené německé skupiny, 
často ozbrojené; je jisté, že zajímání těchto 
neobešlo se beze ztrát na lidských životech 
na české straně (Frymburk - Novosedly).



 
                                           
 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 – informace pro rodiče 
 

Na základě vyhlášení nouzového stavu přijalo MŠMT ČR opatření k průběhu zápisu dětí do 
I. tříd pro školní rok 2021/22  
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole probíhat 
takto: 
 
1. Bez osobní přítomnosti dětí ve škole 
2. Doba zápisu je pro tento rok stanovena od 1. 4. - do 16. 4. 2021 
 
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce nebo jím 
pověřené osoby. 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění 
dítě zastupovat. 
 
Žádost zákonných zástupců o přijetí + zápisový list si vytisknete z našich webových stránek, 
  v záložce „ Pro rodiče – dokumenty ke stažení“. http://www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/ 

Ručně upravíte, doplníte další údaje a dodáte do školy jedním z následujících způsobů: 
1. Osobně do kanceláře školy dne 8. 4. 2021 od 8.00 do 16.00, 15. 4. 2021 od 8. 00 do 

16. 00 nebo v úředních hodinách: úterý, čtvrtek 8.00 – 11.00, mezi 1. a 16. dubnem. 
2. Vhozením ve stejném období do schránky školy (hnědá schránka vlevo od hlavního  

vchodu do školy. V tomto případě důrazně doporučujeme následně 
ověřit (telefonicky či emailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali. 

3. Elektronicky – do datové schránky školy nebo emailem v období mezi 1. 4. a 16. 4. 
2021, nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný email s přílohou! 

4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 16. 4. 
2021 

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce. 
Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete použít přihlášku z webových stránek školy, můžete si ji 
vyzvednout v předstihu v úředních hodinách v kanceláři školy. 
V případě nutnosti je možné žádost o přijetí vyplnit v kanceláři školy během úředních hodin. 
Tato doba je zveřejněna na našich webových stránkách. 
 
Jako přílohu žádosti je nutno přiložit kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná). Přijdete-li 
osobně, nemusíte přikládat, ukážete nám. 
 
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit 
Žádost o odklad povinné školní docházky a spolu s doporučujícím posudkem příslušného 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální 
pedagogické centrum) a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa vhodit do 
schránky školy, nebo zaslat poštou. Možné je také předat osobně v kanceláři školy. 
 
Všechny žádosti jsou na webových stránkách školy v záložce „Pro rodiče – dokumenty ke 
stažení! http://www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/ 
 Všechny kontakty najdete na webových stránkách školy: www.zskatovice.cz 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
informace pro rodiče

Na základě vyhlášení nouzového stavu přijalo MŠMT ČR opatření k průběhu zápisu dětí do I. tříd
pro školní rok 2021/22.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole probíhat takto:
1. Bez osobní přítomnosti dětí ve škole
2. Doba zápisu je pro tento rok stanovena od 1. 4. - do 16. 4. 2021

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost zákonných zástupců o přijetí + zápisový list si vytisknete z našich webových stránek, v záložce „ Pro 
rodiče – dokumenty ke stažení“. http://www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/

Ručně upravíte, doplníte další údaje a dodáte do školy jedním z následujících způsobů:
1. Osobně do kanceláře školy dne 8. 4. 2021 od 8:00 do 16:00, 15. 4. 2021 od 8:00 do 16:00 nebo v úředních 
hodinách: úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, mezi 1. a 16. dubnem.
2. Vhozením ve stejném období do schránky školy (hnědá schránka vlevo od hlavního vchodu do školy. V tomto 
případě důrazně doporučujeme následně ověřit (telefonicky či emailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali.
3. Elektronicky – do datové schránky školy nebo emailem v období mezi 1. 4. a 16. 4. 2021, nutný elektronický 
podpis! Nestačí obyčejný email s přílohou!
4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 16. 4. 2021.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce. Pokud z jakéhokoli 
důvodu nemůžete použít přihlášku z webových stránek školy, můžete si ji vyzvednout v předstihu v úředních 
hodinách v kanceláři školy. V případě nutnosti je možné žádost o přijetí vyplnit v kanceláři školy během úředních 
hodin. Tato doba je zveřejněna na našich webových stránkách.

Jako přílohu žádosti je nutno přiložit kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná). Přijdete-li osobně, nemusíte 
přikládat, ukážete nám.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit Žádost o odklad povinné 
školní docházky a spolu s doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-
psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a posudkem odborného lékaře nebo klinického 
psychologa vhodit do schránky školy, nebo zaslat poštou. Možné je také předat osobně v kanceláři školy.

Všechny žádosti jsou na webových stránkách školy v záložce „Pro rodiče – dokumenty ke stažení! http://
www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/ Všechny kontakty najdete na webových stránkách školy: www.
zskatovice.cz


